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 مقدمة الشارح
﷽ 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه  ،م عىل سيد املرسلنياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسال

 أمجعني.

 أما بعد...

اإلمام شهاب الدين أبو العباس  تأليففهذا رشح لطيف خمترص عىل: متن )الستني مسألة 

 . وقد سميته: يف الفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي  د املرصي(أمحد الزاه

 )خالصة رشح الستني مسألة(

 علم إىل أمور الدين وفروض العنيارة وتبرصة لطالب القصدت به سهولة العب 

خاصة وأن هذا الكتاب منترش ومعروف ويدرس يف كثري من البالد املنترش فيها املذهب 

الشافعي فكان هذا الرشح خدمة لطالب املذهب ومقدمة للراغبني يف التعبد إىل اهلل تعاىل 

 مني.. واهلل أرجو منه القبول والنفع آعىل علم وبصرية 

 

 

 

 الشيخكتبه 
 الشافعي األزهري هشام الكامل حامد موسى الدكتور 

 اإلمام واخلطيب جبامع الظاهر بيربس
 شريفمع األزهر الرس جباواملد
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ُمنتُالستيُمسألةُ
 بِسْــمِ اهللِ الــرَّحْمَـنِ الرَّحِـيمِ 

اَللِِه َوَصىلى اهللُ َعىَل  ُد هللِ َكََم َينحَبِغي جِلَ مح ٍد َوآلِِه، احلحَ  حُمَمى

ُد، ا َبعح  َأمى

ُة اهللِ َعَليحِه  َقاَل  َبَيانُ َفَهَذا  َ افِِعيِّ َرمحح َهِب اإِلَماِم الشى َما ََل ُبدى ِمنحُه ِمَن الُفُروِض الَواِجَبِة َعىَل َمذح

لَِمٍة((.: )) هللِ َرُسوُل ا لٍِم َوُمسح ِم َفِريَضٌة َعىَل ُكلِّ ُمسح  َطَلُب الِعلح

ُن َعبىاس اَل َوقَ  ُلُه(. : )َكَفاكَ رَضِيَ اهللُ عَنْهُمَاابح ِرَف َما ََل َيَسُعَك َجهح يِن َأنح َتعح ِم الدِّ  ِمنح ِعلح

ُهُم اهللُ َتَعاىَل -َوَقاَل الحُعَلََمُء  ح َتِصحى -َرمِحَ اَلِة  ََل : )َمنح َصىلى َجاِهالا بَِكيحِفيىِة الحُوُضوِء َوالصى

َة فِيِهََم(.َصاَلُتُه، َوإِنح   َصاَدَف الِصحى

يحَخاِن: الُبَخاِري  َوَقاَل النىبِي    يِن((. )َرَواُه الشى ُه يِف الدِّ هح ا ُيَفقِّ ا : ))َمنح ُيِرِد اهللُ بِِه َخريح

لِم(.  َوُمسح

يِن َوَلَفِقيٌه وَ َوَقاَل النىبِي   ٍه يِف الدِّ َضَل ِمنح فِقح ٍء َأفح يحَطاِن : ))َما ُعبَِد اهللُ بََِشح اِحٌد َأَشد  َعىَل الشى

ِمِذي(.ِمنح  ح  َألحِف َعابٍِد((. )َرَواُه الِّتِّ

ََمنِ  يح ِ ٌم، َسِميٌع، : قَواِعُد اإلح ، َقاِدٌر، ُمَتَكلِّ ُه َتَعاىَل َحيٌّ بِِه َأنى َلَمَها بَِقلح بَِثََمنِيىٍة، ََيُِب َعىَل الَعبحِد َأنح َيعح

 .َبِصرٌي، َعاَِلٌ، ُمِريٌد، َباٍق 

اَلمِ  ِسح اَلِة، َوإِيَتاُء ََخحٌس، َشهَ : َقَواِعُد اإلح ا َرُسوُل اهللِ، َوإَِقاُم الصى دا اَدُة َأنح ََل إَِلَه إَِلى اهللُ َوَأنى حُمَمى

ُم َرَمَضاَن، َوَحج  الَبيحِت َمِن اسَتَطاَع إَِليحِه َسبِيالا. ، َوَصوح
َكاةِ  الزى
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تِنحَجاءُ َواَلح  ِ ُمَلوى  ُكلِّ َخاِرٍج َواِجٌب ِمنح : سح بِيَلنيح ٍث بََِمٍء، َأوح َحَجٍر، َأوح َما َيُقوُم َمَقاَمُه ِمَن السى

. َوَيُقوُل ِعنحَد ُدُخوِل اخَلاَلِء:  ٍم َوََل ُمبحَتلٍّ  َمطحُعوٍم، َوََل حُمحَِّتَ
ِ ِمنح ُكلِّ َجاِمٍد، َطاِهٍر، َقالٍِع َغريح

ُهمى إِِّنِّ َأُعو ِم اهللِ، اللى ُد هللِىِ ُذ بَِك ِمَن اخُلُبِث َواخَلَبائِِث(، وَ )بِسح َراَنَك احَلمح إَِذا َخَرَج َقاَل:)ُغفح

َهَب َعنِّي األََذى َوَعاَفاِِّن(.  اّلِذي َأذح

ِه، َوَغسح : َوُفُروُض الحُوُضوءِ  ٍء ِمَن الَوجح ِل ُجزح ِل َأوى ُل ِستىٌة، النِّيىُة بِالَقلحِب، َوََتُِب ُمَقاَرَنُتَها بَِغسح

ِر الرى  ِه ِمنح َمنَابِِت َشعح ، َوِمنح َوتِِد األُُذِن إىِل َوتِِد األُُذِن الَوجح ِن ُطوَلا قح َتادِ إىَِل ُمنحَتَهى الذى أحِس امُلعح

ٍب،  ُل ُكلِّ ُهدح نِِه، َوَغسح َت َحنَكِِه َوَذقح ٍء ِمنح َرأحِسِه َوََتح ُل ُجزح ا، َوََيُِب َغسح ضا َحاِجٍب، وَ َعرح

ا َوَبرَشا ٍة، َوِعَذاٍر، َوَعنحَفقَ َشاِرٍب، وَ  را َيٍة َخِفيحَفٍة َشعح َيٍة َكثِيَفٍة، َوحِلح َسَل ِمنح حِلح َِّتح ا، َظاِهِر َما اسح

ُرُج َعنح َحدِّ  ٍر ََل ََيح أحِس، َأوح ِمنح َشعح ُح الَقلِيِل ِمنح َبرَشِة الرى َفَقيحِه، َوَمسح ِه َمَع ِمرح ُل َيَديح َوغسح

، أحِس َلوح ُمدى َليحِه َمعَ  الرى ُل ِرجح تِيُب. َوَغسح ح َبيحِه، َوالِّتى  َكعح

ِح مَجِيِع  تِنحَشاٍق، َوَمسح َمَضٍة َواسح ا، َوَمضح يحِه َثاَلثا ِل َكفى ِميىٍة َوَغسح َوَما ِسَوى َذلَِك ُسَنٌن ِمنح َتسح

ا َوَباطِنِِهََم بََِمٍء َجِديٍد. ِ َظاِهِرِِهَ ِح األُُذَننيح أحِس وَمسح  الرى

ِض، َوالَغَلَبُة َعىَل  ََخحَسٌة، اخَلاِرُج : ُلهُ َوُيبحطِ  َعَدُتُه األَرح ِن َمقح ِ املحَُمكِّ ٍم َغريح ، وبِنَوح ِ بِيَلنيح ِمَن السى

َكِر َأوح َحَلقَ  َرِم َوَمس  الذى ِ امَلحح َأةِ الَكبرَِيةِ َغريح ََمٍء، َومَلحُس امَلرح ٍر َأوح ُجنُوٍن َأوح إِغح ِل بُِسكح ُبرِ الَعقح  ِة الد 

ِه.بَِباطِِن الَكفِّ َوَبا ِ ِسِه َأوح َغريح  طِِن األََصابِِع ِمنح َنفح

ِل الَواِجِب  َت : َوُفُروُض الُغسح تِِه َحتىى َما ََتح َ ِرِه َوَبرشح النِّيىُة، َوإِيَصاُل امَلاِء إىَل مَجِيِع َبَدنِِه َوَشعح

ُتوِن َوَباطِِن ُأُذَنيحِه َوَصََمَخيح  ِ امَلخح َفٍة َغريح َ َألحَييحِه، َوإَِزاَلُة ِه، َوَخَرٍق فِيِهََم، وَ ُقلح تِِه َوَبنيح ُُسى

ا  يحِه َثاَلثا ِل َكفى ِميىٍة، َوَغسح ، َوَما ِسَوى َذلَِك ُسنٌَن ِمنح َتسح النىَجاَسِة َعىَل َبَدنِِه إِنح َكاَنتح

ِ َذلَِك. تِنحَشاٍق، َوَغريح َمَضٍة َواسح  َوَمضح
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َدِث  ُرُم بِاحلحَ اَلةُ  َسةُ ََخح : َوََيح َياَء، الصى ُلُه َأشح َحِف، َومَحح اُف، َوُخطحَبُة اجُلُمَعِة، َوَمس  امُلصح ، َوالطىوى

 إَِلى َأنح َيُكوَن َتابِعاا.

نَاَبةِ  ُرُم بِاجلحَ َياَء، َما َح : َوََيح نَِيُة َأشح ُتثحنَِى ِمنحُه َكالرُ ثََمَ آِن إَِلى َما اسح َراَءُة الُقرح
ِميىِة، َم بِاحَلَدِث، َوقِ تىسح

ُد  ُث يِف َواحَلمح ِك، َوامُلكح ِد التىرَب  ا إَِليحِه َراِجُعوَن، َيُقوُل َذلَِك بَِقصح ا هللِىِ َوإِنى  هللِىِ َربِّ الَعاملَنَِي، َوإِنى

ُد فِيِه. د  َ ِجِد َوالِّتى  امَلسح

يحضِ  ُرُم بِاحلحَ ُرُم بِاجَلنَاَبةِ :  َوََيح َياَء، َما ََيح ُة َأشح َ ُم، َوالطىاَل َعرشح وح  ُق.، َوالصى

مُ  ََمِل امَلاِء.:  التىَيم  تِعح ُز َعِن اسح ِر، َوالَعجح َم ُوُجوُد الُعذح  َوُيبِيُح التىَيم 

وُطهُ  اُب الطىُهوُر.:  َورُشُ َ َتاَج إَِليحِه ، َوالِّت  ِت، َوالطىَلُب إِِن اِحح  ُدُخوُل الَوقح

َبَعٌة، نِيىُة اسح :  َوُفُروُضهُ  تِيُب.تَِباَحِة َأرح ح ِن، َوالِّتى ِه َوالَيَديح ُح الَوجح اَلِة، َوَمسح  الصى

ُ َذلَِك.:  هُ َوُسنَنُ  اِب، َوامُلَواََلُة، َوَغريح َ ِفيُف الِّت  ى، َوََتح َ نَى َعىَل الُيْسح ِديُم الُيمح ِميىُة، َوَتقح  التىسح

ُم لُِكلِّ َما يُ : َوُيبحطُِلهُ  اَلِة فَ بحُطُل الُوُضوَء، َوَيَتَيمى ِريَضٍة، َوُيَصِّلِّ بِِه َما َشاَء ِمنح النىَوافِِل َقبحَل الصى

َدُه. ِت َوَبعح َدَها يِف الَوقح  َو َبعح

ا وُط ُوُجوِِبَ اَلُة َفرُشُ ا الصى ُل، َوالنىَقاُء ِمَن احَليحِض  :َوَأمى اَلُم، َوالُبُلوُغ، َوالَعقح َبَعٌة، اإِلسح َأرح

 َوالنَِّفاِس.

وُط ِصحى  ِرَفُة  : تَِهاورُشُ حيِيُز َفَرائِِضَها ِمنح ُسنَنَِها، َوَمعح ِضيىتَِها، َوََت ِرَفُة َفرح يِيُز، َوَمعح َثََمنِيىٌة، التىمح

بَ  كح ِة َوالر  ى َ الْس  ُجِل َواألََمِة َما َبنيح َرُة الرى َرِة، َوَعوح ُ الَعوح ِت َيِقيناا َأوح َظنًّا، َوَسِّتح ِة، ُدُخوِل الَوقح

ِل رَ َوَعوح  ِف َوَنفح ِة اخَلوح َباُل الِقبحَلِة إَِلى يِف ِشدى تِقح ، واسح ِ نيح َه َوالَكفى ِة مَجِيُع َبَدِِنَا إَِلى الَوجح ُة احُلرى

َفِر  ِضعِ ، السى ِب، َوَموح اَلِة. َوَطَهاَرُة الَبَدِن، َوَطَهاَرُة الثىوح  الصى
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اَلةِ  ، النِّيىةُ :َوُفُروُض الصى ِة،  ،َثََمنَِيَة َعرَشَ َراَءُة الَفاَِتَ
َقاِدِر، َوقِ َراِم، َوالِقَياُم لِلح برَِيُة اإِلحح َوَتكح

 َ ُجوُد َوُطَمأحنِينَُتُه، َواجُلُلوُس َبنيح تَِداُل َوُطَمأحنِينَُتُه، َوالس  ُكوُع َوُطَمأحنِينَُتُه، َواَِلعح َوالر 

ِ َوُطَمأحنِينَُتُه، َواجُلُلوُس لِلتىَشه   َدَتنيح جح اَلُة َعىَل النىبِيِّ  دِ السى ِد فِيِه َوالصى ، فيه األَِخرِي َوالتىَشه 

لِيَمُة األُوىَل  تِيُب، َوامُلَواََلُة، َوالتىسح ح  َوالِّتى

دِ و  ُة اهللِ : َألحَفاُظ التىَشه  َ ا النىبِي  َوَرمحح َ اُتُه، َوَبَركَ ََخحُس َكلََِمٍت، التىِحيىاُت هللِىِ، َساَلٌم َعَليحَك َأُّي 

ا َرُسوَس  دا َهُد َأنى حُمَمى َهُد َأنح ََل إَِلَه إَِلى اهللُ َوَأشح نَي، َأشح
احِلِ ُل اهللِ، اَلٌم َعَليحنَا َوَعىَل ِعَباِد اهللِ الصى

َنِن. َدُه ِمَن الس  ٍد، َوُهَو الَواِجُب، َوآلِِه َوَما َبعح ُهمى َصلِّ َعىَل حُمَمى  اللى

ُل النِّيىُة، َوالثىاِِّن : اَلةِ َوُفُروُض الصى  َوى ، َفاألح ، َوِمنحَها َبَدِِّنٌّ ، َوِمنحَها لَِساِِّنٌّ بِيٌّ َساٍم ِمنحَها، َقلح َثاَلَثُة َأقح

اَلُة َعىَل النىبِي ُد يِف اجُلُلوِس األَِخرِي َوالصى ِة َوالتىَشه  َراَءُة الَفاَِتَ
َراِم َوقِ برَِيُة اإِلحح لِي َتكح َمُة َوالتىسح

 . الثىالُِث َبِقيىُة الُفُروضِ وىَل، وَ األُ 

َعاٌض َو َهيحَئاٌت  اَلِة َأبح ُل، : َوُسنَُن الصى ُد األَوى َعاُض ِستىٌة، الُقنُوُت، َوالِقَياُم َلُه، َوالتىَشه  َفاألَبح

اَلُة َعىَل النىبِي اَلُة َعىَل آلِِه يِف ال َواجُلُلوُس َلُه، َوالصى  رِي.ِد األَِخ تىَشه  فِيِه َوالصى

َت، َوَعافِنِي فِيَمنح َعاَفيحَت، َوَتَولىنِي فِيَمنح َتَولىيحَت،  : َألحَفاُظ الحُقنُوِت  ِدِِّن فِيَمنح َهَديح ُهمى اهح اللى

ََض َعَليحَك، َوإِنى  َك َتقحِِض َوََل ُيقح َطيحَت، َوقِنِي رَشى َما َقَضيحَت، َفإِنى َمنح َيِذل  ُه ََل َوَباِركح ِِل فِيََم َأعح

يِّ حُمَمى  نَا َوَتَعاَليحَت، َوَصىلى اهللِ َعىَل النىبِِّي األُمِّ َت َربى َت، َتَباَركح ٍد َوآلِِه َواَليحَت، َوََل َيِعز  َمنح َعاَديح

بِِه َوَسلىم.  َوَصحح

َعاُض  ا الَواألَبح وا ا َأوح َسهح دا َمُة إِنح َتَرَكَها َعمح ا لِ َسَجَد نَ ِستىٌة امُلَتَقدِّ با ِو، َفإِنح ُتِرَك ُسُجوُد دح هح لسى

َء َعَليحِه. ِو َفاَل ََشح هح  السى
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ُع  َو َمنحكَِبيحِه، َوَوضح َرام َحذح ِن ِعنحَد اإِلحح ُع الَيَديح ا َوِهَي َكثرَِيٌة ِمنحَها، َرفح ُجُد هَلَ َواهَليحَئاُت ََل َيسح

َق  ِرِه َوَفوح َت َصدح ى ََتح َ نَي َعىَل الُيْسح تِ الُيمح تَِتاِح، ِه، َونَ  ُُسى ِضِع ُسُجوِدِه، َوُدَعاُء اَلفح ظحُرُه إىَِل َموح

ُه  رَصُ ،"َوَأخح َرةا َوَأِصيالا ُد هللِىِ َكثرِياا، َوُسبحَحاَن اهللِ ُبكح رَبُ َكبرِياا َواحَلمح ُ َذلَِك ِمَن  "اهللُ َأكح َوَغريح

ُهوَرِة. نَِن امَلشح  الس 

اَلةَ  َ : َوُيبحطُِل الصى يَ َعرشح َبةا اَء، احَل ُة َأشح ُفوٍّ َعنحَها َرطح ِ َمعح ا، َوُوُقوُع َنَجاَسٍة َغريح وا ا َأوح َسهح دا َدُث ُعمح

َها يِف  ُِّتح ح َيسح َرِة إِنح ََل ُف الَعوح ، َوَكشح ِ إَزاَلتَِها يِف احَلالِّ بِِه َأوح َبَدنِِه ِمنح َغريح ، َأوح َيابَِسةا َعىَل َثوح  احَلالِّ

ُد  تَمُل ال، َوالعَ َوالَكاَلُم الَعمح ا، ِو اسح دا ٌب َعمح ٌل َورُشح َبُة الَفاِحَشُة، َوَأكح َباُر الِقبحَلِة، بِ َكثرُِي، َوالَوثح دح

َتنََع ِمنح قَِرا ٍد َأِخرٍي إَِذا امح ٍة َأوح َتَشه  نُُح إَِلى يِف َفاَِتَ َقَهُة َوالتىنَحح يرُِي النِّيىِة، َوالَقهح ا بَِسَبِب َوَتغح  َءِِتََِم ُِسًّ

غَ  ِوهِ ٍم َبلح ٍد َوَنحح ٍة َوَتَشه  ا إَِلى يِف َفاَِتَ دا ٍض ِمنح ُفُروِضَها َعمح َياَدُة يِف َفرح ا، َوالزِّ دا ٍن َعمح ، َوَقطحُع ُركح

 َأِخرٍي.

َا َليحَس َعَليحَها َأَذاٌن ، َفإِنح َأذى  َ َأِنى ُجِل يِف مَجِيِع َما ُذكَِر َغريح َأُة َكالرى ِسَها َأوح َوامَلرح َأَقاَمتح َجاَز  َنتح لِنَفح

َمِة ُأُذَنيحِه، وَ َلكِ  ُجُل إىَِل َشحح َييحَها َوالرى َراِم إىَِل َثدح ا ِعنحَد اإِلحح َ َفُع َيَدُّيح ا، َوَترح َِتَ َفُع َصوح َتُضم  نح ََل َترح

َضَها إىَِل َبعحٍض، َوََل  َأُة بِالِقَراَءِة، َفإِنح َجَهَرتح َبعح َهُر امَلرح ا َجاَز َوإِِن ا ََتح ِذَنتح يِف الصى ِِبَ ُتؤح اَلِة سح

َمنِ  َها األَيح َبتح بَِبطحِن َكفِّ َشةا َوَكيحَف َجَلَستح فِيَها َجاَز َوِهَي يِف ََضَ َِّتِ َأُة ُمفح ُعُد امَلرح ، َوَتقح

ُجِل. َها َكالرى  اجَلَلَساِت َكلِّ

نَاَزةِ  اَلِة  َعىَل اجلحَ ، : َوُفُروُض الصى َقاِدرِ َأَحَد َعرَشَ َفِريَض ، َوالنِّيىُة، َوالتى الِقَياُم لِلح ُض لِلح ، ةِ َعر 

ةِ  برَِياٍت، َوقَِراَءُة الَفاَِتَ َبُع َتكح ا إَِماماا َأوح َمأحُموماا، َوَأرح ضا ، َيُقوُل: ُأَصِّلِّ َعىَل َهِذِه اجَلنَاَزِة َفرح

َميِّ  اِء لِلح عى َنى الد  ، َوَأدح اَلُة َعىَل النىبِيِّ ُهمى َوالصى ِفرح َلُه اللىهُ  ِت، َوُهَو اللى لِيَمُة اغح ُه، َوالتىسح مَحح مى َوارح

ِن. ا إِنح َكاَنا َطاِهَريح َليحِه، َوَيِقُف َعىَل َظاِهِرِِهَ ُع َنعح ُط َخلح َِّتَ َها، َوُيشح ِ  األُوىَل َكَغريح
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َكاةُ  ُروِف.فِيح َواِجَبة ٌفِيََم َوَجَبتح : َوالزى ا امَلعح  ِه بِنَِصاِِبَ

ُم َرَمَضاَن وَ  ا.: اِجٌب َوَصوح ما َباَن َثاَلثنَِي َيوح ََمُل َشعح تِكح َيُة اهِلاَلِل، َأوح اسح  َوُفُروُضُه، ُرؤح

َكاُنهُ  َزاٍل َعنح :َوَأرح اٍع، َوإِنح اٍب، َومِجَ طَِراِت ِمنح َطَعاٍم َورَشَ َساُك َعنح املُفح النِّيىُة لُِكلِّ َليحَلٍة، َواإِلمح

ٍة،  تِ وَ ُمَبارَشَ نَاٍء، َوِمنح ُكلِّ اسح ٍ َدَخَلتح يِف مح ِريِم َذاكِراا   َعنيح اا بِالتىحح
ُتوٍح، َعاملِ ٍف ِمنح َمنحَفٍذ َمفح َجوح

ِم خُمحَتاراا. وح  لِلصى

ج   ِه.: َواحلحَ ُروَفٌة يِف ُكُتِب الِفقح َكاُمُه، َمعح . َوَأحح َتَطاَع إَِليحِه َسبِيالا  َواِجٌب ، َعىَل َمِن اسح

 تعاىل أعلى وأعلم.واهلل 
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ُُترمجةُالعلمةُ
 اإلمام شهاب الدين أبو العباس أمحد الزاهد املرصي 

 صاحب متن الستني مسألة

هو الفقيه الشافعي املتصوف اإلمام أمحد بن حممد بن سليَمن، شهاب الدين، أبو العباس، 

 من أهل القاهرة، املعروف بالزاهد.

ا ري إَل ما ذكر أنه وَل أقف عىل تاريخ ميالده ، وكذلك َل يِّتجم له بكالم كث كان مولعا

رسائل بِّتميم املساجد القديمة، وبنى جامعا يعظ الناس فيه، وَل سيَم النساء، وصنىف 

 .من طالب العلم  للمريدين وغريهم ةكثري

َتفة املبتدي " -3، "لمهدية املتعلم وعمدة املع"و -2، "رسالة النور" -1: من كتبه 

، وهذا هو الكتاب الذي فقه الشافعييف ال "مسألةمتن الستني " -4، "وملعة املنتهي

  .نرشحه 

 . (1)وأرضاه ورمحة اهلل تعاىل رمحة واسعة عليه ( ـه 819تويف سنة )

 

 

 

 

 

 

 
 .الِزْرِكِلي الدين لخير" اإلعالم" انظر( 1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

اَللِِه  ُد هللِ َكََم َينحَبِغي جِلَ مح ٍد َوآلِِه،احلحَ  َوَصىلى اهللُ َعىَل حُمَمى

ُد، ا َبعح   َأمى

اهلل تعاىل بالبسملة تربكاا واقتداء بالكتاب العزيز، حيث افتتح اهلل تعاىل نف رمحه بدأ املص

مجيع رساَلته للملوك واألمراء افتتح  وكذلك الرسول ـ،سورة الفاَتة بالبسملة

 .، ويكره نظمها ا سنةرا ا نثبالبسملة، وهي مقدمة حقيقية. واَلبتداء ِب

 املوصوف بأنه الرمحن الرحيم.ومعناها: أبدأ قراءيت مستعيناا باهلل 

 و)الباء(: للمصاحبة أو للتربك، و)اسم(: مأخوذ من السمو وهو العلو.

)اهلل(: علم عىل الذات العلية املعبود بحق، واجب الوجود، األول واآلخر، واهلل هو اَلسم 

 .عند اجلمهور  دعي به أجاباألعظم الذي إذا 

 عمة اإلسالم.)الرمحن(: هو املنعم بالنعم العظيمة، كن

 )الرحيم(: هو املنعم بالنعم الدقيقة كنعمة الطعام والرشاب. 

أربعة،  "الرحيم "َخسة وحروف  "الرمحن  "ألن حروف  والرمحن أبلغ من الرحيم

 والقاعدة تقول زيادة املبنى زيادة يف املعنى  .

 ل والتعظيم.)احلمد(: هو الثناء والشكر هلل تعاىل مع اَلعِّتاف باجلميل عىل وجه الكَم

 )هلل(: أي احلمد كائن ومستقر هلل تعاىل.

ا يليق بكَمَلت  اهلل وعظيم سلطانه.  )كَم ينبغي جلالله(: أي محدا

 هو الكامل يف الصفات. "اجلليل"و
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ب بذكر صفاته العلية سنة يف الكت مقدمة إضافية، وتقديم الثناء عىل اهلل  "احلمد هلل  "و

 وعند الدعاء . 

الصالة هي الدعاء بخري، وهي من اهلل رمحة ومن املالئكة استغفار، عىل حممد(: )وصىل اهلل 

 .ل اجلمهور من العلَمء كَم قاومن الناس دعاء

 مسألة : الصالة عىل النبي خارج الصالة مستحبة وَل بد هلا من أمور ثالثة :

 لفظ الصالة . –أ 

 لفظ السالم وبدونه تكره . –ب 

ا أي ليس فيها بركة. صالة عىل النبي لفظ اآلل بالتبعية لل -ج  وإَل كانت صالة بِّتا

 وهو من مجع اهلل فيه الصفات احلميدة كلها.  "محد")حممد(: مأخوذ من 

 ."عبد املطلب"وقيل جده   "آمنة بنت وهب  "السيدة  أمه ذا اَلسم وقد سمته ِب

 .لزكاة ، الذين َيرم عليهم أخذ ا )وآله(: هم مؤمنو بني هاشم وبني املطلب

 املقدمة والرشوع يف املطلوب )املوضوع(.قوله: )أما بعد(: هي فصل اخلطاب بني 

 . وقيل قّس بن ساعدة.، داود "أما بعد"فائدة: قيل أول من قال: 

 بالفاء. "أما بعد"فائدة: َيب اقِّتان ما بعد 
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افِِعيِّ َما ََل ُبدى ِمنحُه ِمَن الُفُروِض الَواِجَبِة َعىَل  َبَيانُ َفَهَذا  َهِب اإِلَماِم الشى ُة اهللِ  - َمذح َ  َرمحح

 -َعَليحِه 

وقوله )بيان ما َل بد منه من الفروض الواجبة(: أي هذا املخترص ُصنَِّف لتوضيح وإظهار 

ا؟  بد ما َلبد للمسلم املكلف معرفته. ومن جهل به كيف يكون عابدا فإن اهلل تعاىل َل ُيعح

 عىل جهل.

 ثم.ألف أن يتعلمها وإَل أي عىل كل مسلم مك و)الفروض الواجبة(:

ا: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه،كالصلوات  فائدة: الفرض: لغة: التقدير، ورشعا

 .والزكاة واحلج للمستطيع  املكتوبات وصوم رمضان

 كَم سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.فائدة: الفرض والواجب بمعنى واحد إَل يف احلج 

(: أي هذا املخترص، ذهب فيه املؤلف -اهلل عليه رمحة– الشافعيوقوله )عىل مذهب اإلمام 

ا َلجتهاد اإلمام الشافعي  ا ومقتديا ا وتابعا  . مقلدا

واملذهبية هي بداية التعلم وهي املناسبة لعامة الناس. فليس كل إنسان توافرت فيه رشوط 

ونََٓواَْأَهَۡل ََ فَۡسئََ﴿:اد. فمن َل يستطع قلد املستطيع. قال تعاىلوأدوات اَلجته َََۡلَتَۡعلَم  ۡكِرَِإنَك نُت   ﴾َلَٱذلِّ

 [. 43: النحل] 

ِمن العلَمء  ن يعلم، فعىل من جهل احلكم الرشعي أن يسأل مَ العلَمء: الذكر وأهل 

 .والفقهاء 

ا  فائدة: الفرق بني املذهبية والتعصب: املذهبية هي اتباع إمام من األئمة عاملا باألدلة كاشفا

وإن َل تعرف دليل اإلمام الذي تقلده فأنت تعبد اهلل  ،يف احلكم عىل األشياءعن مراد اهلل 
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   اخلطاب  ، عمر بنجتهاد ذلك املجتهد، وقد قلد ابن مسعود اعىل ما وصل إليه 

 وكذلك الكثري من الصحابة.

تظن أن إمامك الذي تقلده هو الوحيد الذي عىل صواب، وباقي  أما التعصب فهو أن

 فهذا أمر غري حممود.،ذاهب عىل خطأاألئمة وامل
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ُُترمجةُخمترصةُعنُاإلمامُالشافيعُُ 

بن عبيد بن عبد يزيد بن  هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثَمن بن شافع بن السائب

 . هاشم بن عبد املطلب جد النبي 

 أبو عبد اهلل. كنيته:

عامني من ميالده مات أبوه، فخافت أمه ضياع نسبه  بعد، وـه150ولد بغزة سنة  مولده:

 ."ذي طوى"فعادت به إىل قريش، وكان يسكن يف  "مطلبي"وهو 

حفظ القرآن يف عمر السابعة، واملوطأ يف احلديث يف عمر العارشة، وأجيز بالفتوى  نشأته:

 والتدريس وهو يف اخلامسة عرش من عمره.

 اهلل عنهَم. مد بن احلسن الشيباِّن ريضاإلمام مالك، واإلمام حم من شيوخه:

جليزي رمحهم من تالميذه: أمحد بن حنبل، واملزِّن، والزعفراِّن، والربيع املرادي، والربيع ا

 اهلل تعاىل.

 كتاب احلجة: ألفه يف بالد العراق وهو مذهبه القديم. من مؤلفاته:

 كتاب األم: ألفه يف مرص وهو مذهبه اجلديد.

َن يف أصولكتاب الرسالة: أول ك  ."الكتاب"الفقه. واسمه  تاب ُدوِّ

ر إليها، وهو مذهبه بنفسه يف معظم البالد التي ساف فائدة: لقد نرش اإلمام الشافعي 

 مذهب وسط بني مدرسة الرأي ومدرسة احلديث. 

بنارص السنة لدفاعه عن احلديث واَلحتجاج به وكان ذلك  وقد لقب اإلمام الشافعي 

 مذهبه بني العوام والعلَمء.سبباا يف انتشار 
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ودفن يف بيت عبد اهلل بن عبد  ـه204من شهر رجب  29وفاته: تويف عرص يوم اجلمعة 

 احلكم بالقاهرة.

ا َيمل اسمه.  ا كبريا  وصار اآلن مسجدا

(، 1892لطيفة: بنى املسجد املعروف باإلمام الشافعي اخلديوي توفيق بن إسَمعيل ت )

( وجددها حممد عِّل بك الكبري 1193لدين األيويب ت ) وبنى القبة السلطان صالح ا

ع فوق القبة هالل إَل قبة اإلمام الشافعي فقد وضع فوقها م(، والعادة أن يوض1775ت)

 سفينة والْس يف ذلك أن السفينة َل تكون إَل فوق بحر والشافعي بحر يف العلم. 

 

 

 

*                *                * 
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لٍِم : ))هللُِسوُل اَقاَل رَ  ِم َفِريَضٌة َعىَل ُكلِّ ُمسح لَِمٍة((.َطَلُب الِعلح  َوُمسح

حديث رواه ابن ماجه، أي البحث عن طرق َتصيل العلم ومعرفة فروض الدين أمر 

 واجب عىل كل بالٍغ، عاقٍل، ذكٍر وأنثى.

اإلدراك اجلازم فائدة : العلم هو ضد اجلهل، أو هو: معرفة الَشء عىل ما هو عليه، أو هو: 

 .املطابق للواقع الناشئ عن دليل 

يث له طرق توصله إىل درجة احلديث )احلسن(، أما لفظ )مسلمة( فلم فائدة : هذا احلد

 باملعنى.واهلل أعلم. ويَ يرد يف احلديث وإن كان املعنى صحيحاا، ويظهر أن احلديث قد رُ 

ا أن يدعيه من ليس فيه، وكفى ب اجلهل عيباا أن يتربأ منه من كان فائدة: كفى العلم فخرا

 فيه. 

من سلك طريقا يبتغي فيه علَم سهل اهلل " نة، قال رسول اهللفائدة : العلم طريق إىل اجل

 ." له طريقا إىل اجلنة 

قوله ) طلب العلم ( فيه إشارة إىل أن طالب العلم َل بد من علو ِهته وسعيه املستمر يف 

 َتصيل العلم .

بكثرة السؤال، "كيف وصلت إىل ما وصلت، فأجاب:  –رمحه اهلل -فْس سئل ابن كثري امل

 ، أي بحضور جمالس العلم ." ومزامحة العلَمء بركبتي 
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ُن َعبىاس  ُلُه(. َرِضَي اهلُل َعْنُهَماَوَقاَل ابح ِرَف َما ََل َيَسُعَك َجهح يِن َأنح َتعح ِم الدِّ  : )َكَفاَك ِمنح ِعلح

مكة قبل اهلجرة بثالثة أعوام، وهو من أهل  ايب جليل، ولد يفابن عباس هو عبد اهلل صح

بالعلم والفقه والتفسري. تويف  ورائد مدرسة التفسري باملأثور، دعا له رسول اهلل ،الشورى

 (.ـه68بالطائف سنة )

 )رىض اهلل عنهَم( : أي الِّتيض عنه وعن العباس أبيه.

األمور التي َل َيوز للعابد  وهي )كفاك( : حسبك من علم الدين أن تعرف فروض العني

أن َيهلها، فكيف تعبد اهلل وأنت َل تعرف أحكام الطهارة؟ أو أحكام الغسل أو أحكام 

 الصالة وغري ذلك؟ أما فروض الكفاية والسنة فمعرفتها تكون بعد معرفة فروض العني.

 واصطالحاا: ما رشع اهلل من أحكام. م،فائدة : الدين لغة : اَللتزا

 لم : معرفة الَشء عىل ما هو عليه، وضده اجلهل.ع: ال فائدة

فائدة : هذه املخترصات الشاملة ملا ُّيم املسلم معرفته من أمور الدين ما هي إَل قيام علَمء 

األمة بواجب الوقت، فلَم ضعفت اهلمم وقلت الرغبة يف التبحر يف العلم، واشتغل الناس 

يف عبادته،  معرفته شاملة ملا يلزم املسلمهلة البالدنيا قام العلَمء بعمل املخترصات الس

وبذلك فتح الباب أمام الكثري من الناس يف َتصيل العلم بل للمزيد من التبحر يف الكتب 

 واملطوَلت. فهي بداية للمبتدئ ومراجعة وتذكرة للمتنهي.
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ح َتِصحى َصاَلُتُه، يحِفيىِة الحُوُضوِء َوالصى : )َمنح َصىلى َجاِهاَل بِكَ رَحِمَهُمُ اهللُ تَعَالَىَوَقاَل الحُعَلََمُء  اَلةِ  ََل

َة فِيِهََم(.   َوإِنح َصاَدَف الِصحى

يحَخانِ  َوَقاَل النىبِي   يِن( )َرَواُه الشى ُه يِف الدِّ هح ا ُيَفقِّ ا لِم( :: )َمنح ُيِرِد اهللُ بِِه َخريح  الُبَخاِري َوُمسح

 وهو َل يعرف أن  دين اهلل تعاىل، أن املسلم إذا صىلقال أهل الرشيعة املوصوفون بالفهم يف

ا اعتقادا منه أنه سنة فصالته باطلة أو  ا ظاهرا يفرق بني الفروض والسنن فربَم ترك فرضا

افق فعل سنة يظن أِنا فرض فكيف تكون صالته صحيحة! هذا و ) إن صادف ( أي و

عىل املسلم أن يتعلم األحكام صورة الصالة الصحيحة فإن اهلل تعاىل َل يعبد عىل جهل، ف

 الرشعية قبل العمل.

يِن( َوَقاَل النىبِي  قوله:  ُه يِف الدِّ هح ا ُيَفقِّ ا هذا حديث صحيح أخرجه ،   : )َمنح ُيِرِد اهللُ بِِه َخريح

ا  اهلل عنهما يرضالبخاري ومسلم عن معاوية بن أيب سفيان  واملعنى: إذا أراد اهلل بعبده خريا

احلوت يف بطن  لعلم الرشعي، فالعاَل شهدت له الكائنات بالفضل، حتىرزقه الفهم وا

 البحر يدعو له، ألن العاَل َيث الناس عىل الرمحة والرفق باحليوان.

ِن اخلاَتة  .فائدة : من ُرِزَق العلم يف الدين دلى عىل ُحسح

العلم نور اهلل كَم قال اإلمام الغزاِل رمحه اهلل : و حيه نائب عن رسول اهلل والعاَل يف 

 ه لتعليم الناس أمو دينهم .يودعه صدر من اصطفاه رب
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َضَل َوَقاَل النىبِي   ٍء َأفح يحَطاِن  : ))َما ُعبَِد اهللُ بََِشح يِن َوَلَفِقيٌه َواِحٌد َأَشد  َعىَل الشى ٍه يِف الدِّ ِمنح فِقح

ِمِذي(. ح  ِمنح َألحِف َعابٍِد((. )َرَواُه الِّتِّ

عىل املالئكة املطهرين، وقوة الفقيه َل اهلل به آدم ضى م الذي فَ ىل فضل العلدل احلديث ع

املقصد من العبادة، فيسد  عىل وساوس الشيطان يف كون العاَل يفهم ما يفعل، ويعرف

مداخل الشيطان، وهي الوسوسة التي يستطيع ِبا الشيطان أن يضل العابد اجلاهل، ومن 

 َل مسدودة.هنا كل طرق غواية الشيطان للعا

لو مات ألف عابد صائم النهار قائم الليل َأحب  إِلى ": فائدة : قال عمر بن اخلطاب 

 أي عاَل بالفقه يف الدين. "رامها من موت عاَل واحد عاَل بحالهلا وح

َمُل ـه 806ت) -اهلل تعاىل هرمح-فائدة : قال احلافظ العراقي  ( أنه حديث ضعيف. لكن ُيعح

 عَمل.به يف فضائل األ

وكل بعيد عن احلق شيطان، وهو  ،فائدة : الشيطان : مأخوذ من شطن أي َبُعَد عن احلق

 نوعان: شيطان من اجلن، وشيطان من اإلنس.

وشيطان يوسوس يف الصالة "وهلان"ناك شيطان يوسوس اإلنسان يف الوضوء اسمه وه

 أعاذنا اهلل من مجيع الشياطني .  "خنزب"اسمه 

 إَل إذا صح اإلعتقاد. : فال تصح العبادة أوَل : علم العقيدة
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ُمبادئُعلمُاتلوحيدُ
 ـ التعريف : لغة : العلم بأن الَشء واحد.1

ا : علم  يبحث فيه عَم َيب وما يستحيل وما َيوز يف حق اهلل تعاىل، ويف حق اصطالحا

نع ، وعن املمكنات من حيث اَلستدَلل ِبا عىل وجود الصاعليهم الصالة والسالم  رسله

 وعن السمعيات من حيث اعتقادها.

 ـ اَلسم : علم العقيدة، علم التوحيد، علم أصول الدين، علم الفقه األكرب، علم الكالم2

 .ث أكثر كالم العلَمء يف إثبات الدَلئل والرباهني () حي

 ـ املوضوع : ذات اهلل تعاىل، وذات رسله، والسمعيات.3

 َلعتقاد.ـ الثمرة : سعادة الدارين، حيث صحة ا4

 ـ الفضل : من أرشف العلوم لتعلقه باهلل ورسله والغيبيات.5

لعلم باألدلة التفصيلية ، أما اولو إمجاَلا  ـ حكمه : الوجوب العيني عىل كل مكلف6

 ففرض كفاية.

 ـ مسائله : اإلهليات، والنبوات، والسمعيات.7

 ـ نسبته : من العلوم الرشعية.8

 ة والنظر العقِّل.ـ استمداده : من الكتاب والسن9

لسنة ـ واضعه : أبو احلسن األشعري، وأبو منصور املاتريدي، وِها إماما أهل ا10

.، َظَهرا يف القرن الثالث اهلجري واجلَمعة
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قواعدُاإليمانُُ
ََمنِ  يح ِ  قَواِعُد اإلح

 : مجع قاعدة وهي : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياِتا. القواعد

ا، لغة : التصديق اإليَمن  .: التصديق القلبى بكل ما جاء به النبي  واصطالحا

 اإليَمن باهلل.   : أركانه

 اإليَمن باملالئكة. 

 اإليَمن بالكتب السَموية.

 اإليَمن بالرسل واألنبياء.

 اإليَمن باليوم اآلخر.

 اإليَمن بالقضاء والقدر.

  : : مراتب اإليَمن فائدة

 ياء(.نبواألإيَمن يزيد وَل ينقص )إيَمن الرسل  -أ

 إيَمن َل يزيد وَل ينقص )إيَمن املالئكة(. -ب

 إيَمن يزيد وينقص )إيَمن اجلن واإلنس(. -جـ

فاإليَمن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، واإليَمن عمل قلبى أما العمل )األعَمل 

 الصاحلات( فهو عند اجلمهور رشط كَمل. وعند احلنابلة فرشط صحة.
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َلَمَهابَِثََمنِيىٍة، ََيُِب َعىَل  ٌم، َسِميٌع، َبِصرٌي، َعاَِلٌ،   الَعبحِد َأنح َيعح ، َقاِدٌر، ُمَتَكلِّ ُه َتَعاىَل َحيٌّ بِِه َأنى بَِقلح

 ُمِريٌد، َباٍق.

بدأ املصنف بقسم اإلهليات وذكر فيه ما َيب عىل املسلم اعتقاده، وهو اإليَمن بأن اهلل 

 كل نقص. ل يليق بذاته تعاىل ومنزه عنتعاىل موصوف بكل كَم

 أما اإليَمن تفصيالا فواجب عىل املسلم أن يصف ربه بأنه:و

تعاىل تقتِض اتصافه تعاىل باإلرادة  )حى(: وهي صفة قديمة وجودية  قائمة بذاته

والعلم، فقد وصف نفسه تعاىل بصفات ك)العلم، والقدرة، واإلرداة(، فكيف َل 

 يوصف بـ)احلياة(؟!

َ﴿: قال تعاىل:  ليل النقِّلالد
ُُوُ هُ  ۡلِِصني  ُُم  وه  ُف ٱۡدع  و  ُه  ُإَِلا َٰه  ُإِل  ٓ َُل  ُّ ُٱۡلَح 
َٰل ِمنيُ  ُٱلۡع  ِ ُِر بد ُّلِِلا ٱۡۡل ۡمد  َُۗ ِين   ( 65)سورة غافر : ﴾ََل  ُٱلد

: أن اهلل تعاىل متصف بالعلم والسمع، والبرص، والكالم، وَل يتصف ِبذه  الدليل العقِّل

 الصفات إَل من اتصف بصفة احلياة.

 وهو حمال يف حقه تعاىل. ة : املوتوضد احليا

)قادر( : القدرة، صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىل يتأتى ِبا إَياد كل ممكن وإعدامه 

 يعجز عن َشء، فالكون وما فيه طوع أمره َل يستطيع عىل وفق اإلرادة، فاهلل تعاىل َل

 عصيانه، فسبحان َمنح أمره بني الكاف والنون.

 َ﴿عاىل: ال ت: ق الدليل النقِّل
 
َما

َّ
ۡمُرهُ  ِإن

َ
 ۥ    أ
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َ
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َ
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ً
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َ
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ُ
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َ
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ُ
  ك

ُ
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ُ
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َ
)سورة  ﴾ف

 (82يس : 
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وع حادث وهو العاَل وكل ما كان كذلك : اهلل تعاىل صانع قديم له مصن الدليل العقِّل

 َتب له القدرة واَلختيار.

 وضد القدرة : العجز، والعجز عىل اهلل تعاىل حمال.

)متكلم( : صفة الكالم : صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىل، منزهة عن التقدم  

والتأخر، منافية للسكوت وعدم الكالم، وكالمه تعاىل قديم ليس بحرف وَل صوت، 

 نؤمن به وَل نخوض يف كيفيته.

 َ﴿: قال تعاىل:  الدليل النقِّل
ٗ

ۡد  َوُرُسل
َ
ُهۡم  ق

َٰ
َصۡصَن

َ
ۡيَك  ق

َ
ۡبُل  ِمن َعل

َ
 ُس َوُر  ق

ٗ
ۡم  ل

َّ
ُصۡصُهۡم  ل

ۡ
ق
َ
 ن

 
 
ۡيَك

َ
َم  َعل

َّ
ل
َ
ُ  َوك ىَٰ  ٱّللَّ ِليٗما ُموس َ

ۡ
ك
َ
 (163)سورة النساء:  ﴾ت

فاهلل تعاىل آمر وناه خمرب وَل معنى لثبوت ذلك إَل بثبوت صفة الكالم هلل  الدليل العقِّل:

 تعاىل.

 وضد الكالم : البكم، وهو حمال عليه تعاىل.

وجودات أو ة قائمة بذاته تعاىل تتعلق بامل)سميع( : السمع صفة وجودية أزلي

ا يغاير إدراك العلم والبرص، فاهلل  ا تاما تعاىل موصوف بأنه املسموعات فتدرك إدراكا

 يسمع كل َشء بال واسطة أذن أو غري ذلك.

ء: قال تعاىل  الدليل النقِّل ﴾َٞ  :﴿لَيَۡسَََكِثِِۡلِۦَََشۡ َٱلَۡبِصري  ِميع  َوَٱلسَّ ََوه  َ 16الشورى : ۖ 

ا بالصمم وهو حمال. دليل العقِّللا  : أنه تعاىل لو َل يوصف بالسمع لكان موصوفا

 لنقص حمال عىل اهلل تعاىل.وضد السمع : الصمم وهو نقص وا 
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)بصري( : البرص صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىل تتعلق باملوجودات أو املبرصات، 

 تعاىل موصوف بصفة البرص، بال فتدرك إدراكا تاما يغاير إدراك العلم والبرص، فاهلل

ا وباطناا.  واسطة كالعني أو غري ذلك، فسبحانه يبرص كل َشء ظاهرا

ُُ﴿: قال تعاىل:  ِّلالدليل النق ُُو ٱّلِلا  َُل  ُد ونِهِۦ ُِمن ون  ُي ۡدع  ِين  ُو ٱَّلا ِّۖ ِ ُبِٱۡۡل قد ي ۡقِِض
ُ ون  ُٱۡۡل ِصيُ ُي ۡقض  ِميع  ُٱلسا و  ُه  ُٱّلِلا  إِنا ٍُۗ ء  ۡ  ( 20غافر : )  ﴾َبَِش 

: أنه تعاىل لو َل يوصف بالبرص َلتصف بالعمى، وهو نقص، والنقص  الدليل العقِّل

 عىل اهلل تعاىل حمال.

 وضد البرص : العمى.

) عاَل ( : العلم صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىل تنكشف ِبا املعلومات عىل ما هي 

 حميط بكل َشء. عليه انكشافاا تاماا َل يسبقه خفاء ، فعلمه تعاىل 

َٰٖتُُ:  قال تعاىل : ﴿ قِّلالدليل الن َٰو  م  ُس  ۡبع  ُس  ل ق  ُخ  ِي ُٱَّلا ُٱّلِلا 
ُ َٰ ُلَع   ُٱّلِلا  نا

 
ُأ ْ وٓا ُِِل ۡعل م  نا ُب ۡين ه  ۡمر 

 
ُٱۡۡل ل  ا ت َن  ُي  َّۖ نا ُِمۡثل ه  ۡرِض

 
ُٱۡۡل ُو ِمن 

ُعُِ ء  ۡ َُش  ِ
لد ُبِك  اط  ح 

 
ُق ۡدُأ ُٱّلِلا  نا

 
أ ءُٖق ِديٞرُو  ۡ َُش  ِ

د َۢاُك   .(  12سورة الطالق : ﴾ )لۡم 

: والدليل الواضح عىل علم اهلل تعاىل أنه صنع هذا الكون صنعاا متقناا  الدليل العقِّل

ا يكون باإلرادة واَلختيار ، والكون وما فيه شاهد عىل علم اهلل تعاىل املحيط ملا كان وم

 وما سيكون. 
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وِنايته، ، ويكشف بدايته بواطنه وخوافيه ظهرفعلمه تعاىل يرشف عىل كل َشء في

فالشهود والغيب لديه سواء، والقريب والبعيد سواء، فاهلل تعاىل َل يسبق معرفته جهل 

 وَل يعدو عليها نسيان ، وَل يمكن أن َتالف الواقع.

ُٱلُۡ قال تعاىل : ﴿ اتِح  ف  ُم  هۥ  ُِو ِعند  د ُٱلۡب  ُِِف ا ُم  ي ۡعل م  ُو  َۚ و  ُه 
ُإَِلا ٓ ا ه  ۡعل م  ُي  َُل  ۡيِب ُغ 

باةُٖ ُح  َل  ُو  ا ه  ۡعل م  ُي  ُإَِلا ر ق ة  ُو  ُِمن ط  ُت ۡسق  ا ُو م  َِٰتُُو ٱۡۡل ۡحرِِۚ ل م  ُظ  ُِِف
ُر ۡطبُٖ َل  ۡرِضُو 

 
َٰبُُٖٱۡۡل ُِِفُكِت  ُإَِلا ُي ابِس  َل  بنِيُُٖو   . ( 59سورة األنعام : ﴾ )ُمُّ

 نى اَلنكشاف هو ظهور الَشء من غري خفاء . فائدة : مع

 ال .ص، والنقص عىل اهلل تعاىل حموضد العلم :  اجلهل، وهو نق

)مريد( : اإلرادة صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىل، َتصص املمكن ببعض ما َيوز 

مريد خمتار عليه، فهي َتص املمكن بأمر دون أمر مع أن اَلثنني جائزان عليه، فاهلل تعاىل 

 ان وما َل يرده َل يكن.فال يقع َشء يف الكون إَل بإرادته ومشيئته واختياره، فَم أراده ك

اُي رِيدُ ُ: قال تعاىل : ﴿ الدليل النقِّل دِم  اٞلُل عا  . (16﴾ ) سورة الربوج :  ف 

 : َل يعقل أن خالق اخللق ليس له إرادة فكيف َصنََع وأبدع؟ الدليل العقِّل

ا، والعجز حمال عليه تعاىل.رَ كح ع الكون مُ وإذا كان صان ا لكان عاجزا  ها

 راه واإلجبار.وضد اإلرادة : اإلك

 )باق( : من الصفات السلبية البقاء، وهي عدم آخرية وجوده تعاىل .

 ومعناها : عدم اَلنتهاء فهو آخر بال انتهاء أو انقضاء.
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ُو ٱٓأۡلخُِ : قال تعاىل : ﴿ الدليل النقِّل ل  وا
 
ُٱۡۡل و  ُه  ء  ۡ َُش  ِ

لد ُبِك  و  و ه  َُّۖ ُو ٱۡۡل اِطن  ِهر  َٰ ُو ٱلظا ر 
لِيٌمُ  ( 3ديد : ﴾ ) سورة احلع 

: أنه تعاىل لو َل يكن باقياا لكان فانياا، والفناء عليه تعاىل مستحيل، ألنه من  الدليل العقِّل

 صفات احلوادث، وقد ثبت له تعاىل القدم، فاستحال عليه الفناء، وهو ضد البقاء.

 لفناء أي اَلنتهاء.ضدها : ا

، أما صفة البقاء فهي ليست تنبيه : هذه الصفات الواجبة هلل تعاىل تسمى صفات املعاِّن

 ي من الصفات السلبية.من صفات املعاِّن السابقة بل ه

 فائدة : من الصفات الواجبة هلل تعاىل عرشون صفة:

الوجود العدم وهو ، وضد الوجود، فال يعقل وجود الذات إَل ِباي صفة نفسية: وه -1

 حمال يف حقه تعاىل.

زيه اهلل تعاىل عن أن يوصف بضدها: أو صفات سلبية: وهي الصفات التنزُّيية لتن -2

ألننا نسلب الضد. وهي َخسة )القدم، والبقاء، واملخالفة للحوادث، والقيام بالنفس، 

 والوحدانية(

إلرادة، واحلياة، والعلم، صفات املعاِّن: السابق رشحها يف املتن وهي: )القدرة، وا -3

صفات قائمة بموصوف  والسمع، والبرص، والكالم( وسميت بصفات املعاِّن ألِنا

.  موجبة له حكَما

ا،كونه  -4 ا، كونه  حياا، كونه عاملاا، كونه سميعا ا، كونه مريدا صفات معنوية ) كونه قادرا

ا،كونه متكلَما (.  بصريا
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ا، وهو حمال عليه وإذا َل يوصف موَلنا تبارك وتعاىل ِبذه  الصفات كلها لكان ناقصا

 تعاىل. 

 و املستحيل. عاىل عن ضد الصفات السابقة وهوَيب أن ننزه موَلنا تبارك وت

اُي رِيدُ ُد املمكن ويعدمه فهو ﴿وجِ وَيوز يف حقه تعاىل أنه يُ  دِم  اٞلُل عا  (16﴾ ) الربوج :  ف 

تفصيالا بخمسة وعرشين نبياا وهم: آدم، وَيب أن نؤمن باألنبياء كلهم إمجاَلا ونؤمن 

وسف، أيوب إسحاق، يعقوب، ي م، لوط، إسَمعيل،يإدريس، نوح، هود، صالح، إبراه

،شعيب، هارون، موسى، اليسع ، ذو الكفل ، داود ، سليَمن، إلياس، يونس، زكريا، 

 عليهم الصالة والسالم.سيدنا حممد  َيي، عيسى،
اىل ووجب أن يوصفوا ) بالصدق و التبليغ و األمانة كذلك نؤمن أِنم خري خلق اهلل تع

اض البرشية كاألكل والرشب حقهم األعروَيوز يف  ،و الفطانة( ويستحيل ضدها

 .وأِنم َل يمرضون بمرض منفر  والنوم وخفيف املرض

ونؤمن بالسمعيات وهي األمور التي َل جمال للعقل يف إدراكها بل وصلت إلينا عن 

باملالئكة، واجلن، وسؤال القرب، والبعث، واحلرش، والنرش، طريق الوحي فنؤمن )

 والرصاط، وامليزان، واجلنة، والنار، وغري ذلك(.واحلساب، والثواب، والعقاب، 

 فائدة : من أشهر كتب أهل السنة واجلَمعة :_ 

 هـ . 1281عقيدة العوام : لإلمام أمحد املرزوقي ت  -1

 هـ .1201ت  اخلريدة البهية: لإلمام أمحد الدرديري  -2

 هـ . 1041جوهرة التوحيد : لإلمام إبراهيم اللقاِّن ت  -3
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 : كتب اإلمام السنويس  -4

 املقدمة الصغرى . -املقدمات : 

 املقدمة الوسطى . -                  

 املقدمة الكربى . -                  

 هـ ( .505اَلقتصاد يف اَلعتقاد لإلمام الغزاِل ) -5

 اليقينيات : د/ حممد سعيد رمضان البوطي .كربى  -6
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ُقواعدُاإلسلمُُ
اَلمِ  ِسح  َقَواِعُد اإلح

 م لغة : التسليم واإلذعان واَلنقياد.سالاإل

 ، من أقوال وأفعال وتقريرات.اصطالحا : اَلنقياد لكل ما جاء به النبي

 الدخول يف اإلسالم :

والتلفظ ِبَم، عن اقتناع من غري إكراه، مع مراعاة الِّتتيب بني يكون بالنطق بالشهادتني 

:  الشهادتني فيقول أوَلا

َهُد َأنح ََل إَِلهَ " ا َرُسوُل اهلل"بارشة: ، بعدها م" إَِلى اهللَُأشح دا َهُد َأنح حُمَمى  ."َوَأشح

 وَل بد من لفظ )أشهد(.

 يف.إذا فعل هذا صار مسلَما وَترى عليه أحكام الرشع والتكال

وأما إذا أُسها يف نفسه وَل يطلع أحد عىل إسالمه، فهو مسلم عند اهلل، أما عند الناس 

 .لعدم معرفتهم بإسالمهفال َتري عليه األحكام 

 ومن أحكام اإلسالم: الغسل، والصالة عليه، والدفن يف مقابر املسلمني، واملواريث .

ُُ ُّٹ ٹ  فائدة : أول من سمى األمة اإلسالمية باملسلمني هو نبي اهلل إبراهيم 
مُا﴿ ُس  و  َُۚه  َٰهِيم  ۡمُإِبۡر  بِيك 

 
ُأ ِلاة  ِفُمد ُو  ۡبل  ُِمنُق  ۡسلِِمني  ُٱلۡم  م  ُىَٰك  ول  ُٱلراس  ون  اُِِل ك  َٰذ  ُه 
ِهيدُ  ۡمُش  ل ۡيك  ُٱنلااِسُُِۚاُع  آء ُلَع   د  ه  ون واُْش  ت ك  ُ.٧٨احلج:ُ ﴾ َُُّو 

ُ
ُ
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  َُلم  س 
ُاإل  ََكن  ر 

َ
  أ

كَ  اَلِة َوإِيَتاُء الزى ا َرُسوُل اهللِ، َوإَِقاُم الصى دا ُم ََخحٌس، َشَهاَدُة َأنح ََل إَِلَه إَِلى اهللُ َوَأنى حُمَمى اِة َوَصوح

 َرَمَضاَن َوَحج  الَبيحِت َمِن اسَتَطاِع إَِليحِه َسبِيالا.

 وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يف املاهية.األركان مجع ركن : 

 أركان اإلسالم:

َهُد َأنح ََل إَِلَه إَِلى اهللُ"الركن األول : الشهادة: ومعنى  -1 أي: أقر وأعتقد أنه َل  "َأشح

 ود بحق إَل اهلل تعاىل، معب

ٌد َرُسوُل اهللِ"ومعنى  ا: اإلقرار بالقلب والتلفظ باللسان أن  "حُمَمى رسول  سيدنا حممدا

ا. ا ونذيرا  اهلل أرسله اهلل للعاملني رمحة ومبرشا

 إقام الصالة. الركن الثاِّن : -2

و  رجب قبل اهلجرة بسنة شهر من27ثنني أي فريضة الصالة، وقد فرضت يف ليلة اَل

فوق السموات السبع من غري واسطة. وهي َخس صلوات )الظهر، والعرص،  ،نصف

 بح(. واملغرب، والعشاء، والص

 وهي أول ما َياسب عليه العبد وهي أهم العبادات.

ا هلل تعاىل و: إيتاء الزكاة:  الركن الثالث -3 ترصف وتكون يف األموال الزكوية  حقا

 شهر شعبان يف العام الثاِّن للهجرة. لعباد اهلل املستحقني هلا وقد فرضت يف

الثاِّن للهجرة صوم رمضان: وقد فرض يف  شهر شعبان يف العام  الركن الرابع : -4

 تسعة أعوام. وقد صام رسول اهلل 
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احلج لبيت اهلل احلرام وقد فرض يف العام السادس للهجرة  الركن اخلامس : -5

 برشوطه التي منها اَلستطاعة بالنفس واملال.

ا رسول اهلل  قال رسول : ))بني اإلسالم عىل َخس : شهادة أن َل إله إَل اهلل  وأن حممدا

 ة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان(( اهلل، وإقام الصال

 )رواه البخاري ومسلم(.

 ثانياا : علم الفقه.

 مبادئ علم الفقه :

 : الفقه ) لغة ( : الفهم مطلقاا . التعريف

ح  ) رشعاا ( : الِعلحمُ  َكاِم الحرشى َحح َتَسُب ِمنح َأِدلىتَِها بِاألح ِصيلِيىِة .ِعيِِّة الحَعَملِيىِة املحُكح  التىفح

 علم الفروع ، علم اخلالف .علم الفقه ، :  اَلسم

 : أفعال املكلفني، وِها اإلنس واجلن . موضوعه

 : الفوز بسعادة الدنيا واآلخرة .  الثمرة

فعن معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل  ،ه بالكتاب والسنة: من أرشف العلوم لتعلق فضله

يِن (( )رواه عنهَم قال : سمعت رسول اهلل  ُهُه يِف الدِّ اا ُيَفقِّ يقول : )) َمنح ُيِرِد اهللُ بِِه َخريح

 البخاري( .

: فرض عني يف كل ما يلزم اإلنسان من عبادات أو معامالت، وفرض كفاية يف  حكمه

 والدعوى. غريه كأحكام القضاء

 : قضاياه الكلية . مسائله

 : من العلوم الرشعية . نسبته
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 من األدلة الرشعية )الكتاب ، والسنة ، واإلمجاع ، والقياس(. استمداده : يستمد

ا عىل املذهب الشافعي اإلمام حممد  واضعه ا مانعا ا جامعا : أول من صنف يف الفقه تصنيفا

 . بن إدريس الشافعي 

 رشح تعريف الفقه:

 )العلم( هو معرفة الَشء عىل ما هو عليه أو هو ضد اجلهل.

 ىل الرشع.إ)باألحكام الرشعية( أي املنسوبة 

واحلكم الرشعي هو خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني عىل جهة اَلقتضاء، أو 

 التخيري، أو الوضع.

 واخلطاب يكون من القرآن أو السنة. واملكلفون هم اإلنس واجلن.

 احلكم الرشعي إىل ) تكليفي و وضعي ( قسموين

 عي التكليفي:أقسام احلكم الرش

 جب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مثل إقامة الصالة.االو. 1

 املستحب: هو ما يثاب فاعله وَل يعاقب تاركه، مثل صالة الضحى.. 2

، مثل رشب اخلمر.. 3  احلرام: ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثاَلا

ا من اهلل يثاب، ومن تركه نح َفمَ   ا عادة َل َشء له.رشِبا يعاقب، ومن تركها خوفا

 املكروه: ما يثاب تاركه امتثاَلا وَل يعاقب فاعله، مثل ترك السنة.. 4

 اجلائز: استواء الفعل والِّتك، مثل أكل األرز أو القمح.. 5

 نية.)العملية( التي فيها حركة وليس يف الفقه من أعَمل القلب إَل ال

 )املكتسب( احلاصل بعد سبق جهل.
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 دليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إىل املطلوب.)من أدلتها( مجع 

َلٰوةَ ٱَوَأقِيُمواح )التفصيلية( آية أو حديث مثل قوله تعاىل: ﴿  (.43﴾ )البقرة: لصى
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 الطهارة:

 لغة: النظافة.

 رشعا: فعل ما تستباح به الصالة.

 مة للصالة وبدوِنا َل تصح.رة مقدوالطها

 د(الدباغ. ج( األحجار.  ب( الِّتاب.    الطهارة : أ( املاء.وسائل 

 ج( التيمم. د( إزالة النجاسة.  مقاصد الطهارة: أ( الوضوء.  ب( الغسل.

 أنواع املياه:

 باعتبار املصدر: ماء السَمء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العني، وماء -

 الثلج، وماء الربد.

 جواز التطهري ِبا:أما باعتبار  -

اء املطلق: أي الباقي عىل أصل خلقته. حكمه: طاهر يف نفسه، مطهر لغريه، غري امل -1

 مكروه استعَمله.

 )نحاسمثل املاء املشمس: هو الذي سخنته الشمس، يف بلد حار، يف إناء منطبع  -2

طاهر يف نفسه، مطهر لغريه،  حديد(، واستعمل حال حرارته يف اجلسم. حكمه: أو

 .والكراهة رشعية  استعَمله مكروه

املاء املستعمل: الذي استعمل يف فرض الطهارة. واملاء املتغري بَم خالطه من  -3

الطاهرات. حكمه: طاهر يف نفسه، غري مطهر لغريه. مثل املاء املستخدم يف رفع 

فهو مستعمل، َل يصح   لونه أو رائحته أو طعمهاحلدث أو إزالة النجس وَل تتغري 
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فهو ماء له طعم و لون  "الشاي"ومثال املتغري بَم خالطه من الطاهرات، التطهر به. 

 والشاي طاهر فلو وقع عىل الثوب َل ينجسه لكن َل يصح التطهر به.، و رائحة

املاء النجس: املاء الذي وقعت فيه نجاسة غري معفٍو عنها، وهو دون القلتني أو  -4

 قريباا. ( لِّت ت211. والقلتان ما يساوي )كان قلتني فتغري

 حكمه: غري طاهر يف نفسه، َل َيوز التطهر به.

ا املاء احلرام: وهو ماء مطلق لكن َيرم استعَمله بسبب كونه مْسوقا  -5 ا أو مغصوبا

 )أخذ بالقوة من غري حق( وغري ذلك من صور احلرام. 

 حكمه: طاهر يف نفسه، مطهر لغريه، َل َيوز استعَمله.

 

 

 

 

 

  *                       *                 * 
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ُُ ت ن َجاءُ وَال  ُُس 
ٍث بََِمٍء، َأوح َحَجٍر، َأوح َما َيُقوُم َمَقاَمُه ِمنح ُكلِّ َجاِمٍد، ِ ُمَلوى بِيَلنيح  َواِجٌب ِمنح ُكلِّ َخاِرٍج ِمَن السى

ٍم وَ   َمطحُعوٍم، َوََل حُمحَِّتَ
ِ .َطاِهٍر، َقالٍِع َغريح  ََل ُمبحَتلٍّ

  .: طلب قطع األذىلغةاَلستنجاء 

ا : إزالة اخلارج النجس من الفرج بَمٍء، أو حجٍر، أو جامٍد قالٍع للنجاسة. أى إزالة ورشعا

 النجاسة اخلارجة من السبيلني القبل )خمرج البول( والدبر )خمرج الغائط(. 

ى، والدم( أما املنى : واجب من كل خارج نجس)البول، والغائط، واملذى، والودحكمه

 فهو طاهر. 

َة َعَذاِب )وامللوث( املبتل بالنجاسة .قال رسول اهلل  ِل َفإِنى َعامى َتنحِزُهوا ِمَن الحَبوح : ))اسح

ِ ِمنحُه((.  الدارقطني(  )أخرجه الحَقربح

 فال َيب اَلستنجاء منه بل يستحب. مسألة: أما اخلارج غري امللوث كالدود

 .ن خروج الريح مكروهمسألة: اَلستنجاء م

 مسألة: حكم اَلستنجاء من احلىص املبتل واجب ألنه متنجس.

  آلة الطهارة يف اَلستنجاء

 املاء، واملاء هو األفضل حيث يزيل األثر وينقي املحل. -1

 احلجر. -2

 اجلامدة اجلافة الطاهرة.كل جامد طاهر قالع للنجاسة. كاملنديل أو اخلرقة  -3

 رشوط اَلستنجاء باحلجر فقط:
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اأن يكون ثالثة أحجار فأكثر -1 ، ينقي ِبن املحل، أو بحجر له ثالثة أطراف، خلرب وترا

َجاٍر((.  مسلم:))َِنَاَنا َرُسوُل اهللِ َتنحِجَي بَِأَقلِّ ِمنح َثاَلَثِة َأحح  َأنح َنسح

 أَل َيف اخلارج النجس. -2

 آخر أو طاهر رطب غري العرق ،كأن اختلط بالدم. أَل يطرأ عليه نجس  -3

 ارج عن املحل الذي استقر عليه بعد خروجه. تقل اخلأَل ين -4

 .يف اَلستنجاء فال َيوز غريه  فإذا َل يتحقق رشط مما سبق تعني املاء

 مسألة : اَلستنجاء باملطعوم اآلدمى حرام. 

 مكروه.مسألة : اَلستنجاء بطعام اجلن )العظم والروث( 

 مسألة : اَلستنجاء باحلجر ثم يتبع باملاء ذلك أفضل. 

 مسألة : يكره اَلستنجاء بَمء زمزم.

 مسألة : َل َيوز اَلستنجاء بالَشء النجس حتى َل تزيد النجاسة. 

 وكذلك َل َيوز اَلستنجاء بالَشء املبتل. 

 م كورقة فيها كتابة.ِّتمسألة : َل َيوز اَلستنجاء بالَشء املح

  ا.ئدة من استعَمهلستعمل األحجار بعده، لعدم الفايإذا قدم املاء أوَلا فال  :ةمسأل
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ِم اهللِ، اللىُهمى إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اخُلبحِث َواخَلَبائِِث(، َوإَِذا  َوَيُقوُل ِعنحَد ُدُخوِل اخَلاَلِء:)بِسح

َهَب  ُد هللِىِ اّلِذي َأذح َراَنَك احَلمح   َعنِّي األََذى َوَعاَفاِِّن(.َخَرَج َقاَل:)ُغفح

 آداب اَلستنجاء

بلة أو استدبارها يف اخلالء أو الصحراء بدون حاجز، فإذا تقبال القاجتناب اس-1

استقبل أو استدبر قايض احلاجة فقد ارتكب حمرماا ، روى البخاري ومسلم عن النبي 

بُِلوا الحقِ  ` َتقح ٍل َأوح َغائٍِط، َولَ قال: ))إَِذا َأَتيحُتُم الَغائَِط َفاَل َتسح بُِروَها بَِبوح َتدح كِنح بحَلَة َوََل َتسح

ُبوا((  ُقوا َأوح َغرِّ  أما إذا كان هناك ساتر بينه وبينها فال حرمة.. رَشِّ

فائدة : استقبال أو استدبار القبلة يف البيوت )دورة املياه ( َل حرمة فيه ألِنا أماكن معدة 

 لذلك ولوجود الساتر.

 (سم تقريباا  180يشِّتط أَل يبعد عنه الساتر أكثر من ثالثة أذرع ) فائدة : 

َِنَى َأنح ُيَباَل يِف املحَاِء ) ) ألنهَيتنب قايض احلاجة البول أو الغائط يف املاء الراكد -2

اكِِد(( )رواه مسلم والنسائي(.   الرى

 والنهي للكراهة، والغائط أقبح من البول فأخذ حكمه.

اجة البول أو الغائط َتت الشجرة املثمرة ملا يصيب الناس من َيتنب قايض احل-3

: ى، وكذلك الشجرة غري املثمرة إذا كان الناس يستظلون َتتها. قال رسول اهلل ذاأل

اَر(( )رواه ابن ماجه(. َر َوََل َِضَ  ))ََل ََضَ

، عَ : )) اتقوا اللى `َيتنب قايض احلاجة البول أو الغائط يف الطريق أو الظل قال -4 اَننيح

يف طريق الناس أو ظلهم (( )رواه قالوا وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال : الذي يتخىل 

 مسلم(.
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أن يبال يف احلجر ( )رواه أبو داود(. `اجتناب قضاء احلاجة يف الثقب،) ِني النبي -5

 ما يرضه.  وأفقد َيرج من الثقب حية 

 عنهما اهلل رضيروى مسلم عن ابن عمر عدم الكالم أثناء قضاء احلاجة إَل لرضورة ،-6
 يبول فسلم عليه ، فلم يرد عليه (( .`اهلل : )) أن رجالا َمرى ورسول 

 يكره استقبال الشمس أو القمر دون استدبارِها .  -7

 .يف املذهب فائدة : كراهة استدبار الشمس أو القمر ضعيف غري معتمد

 يستحب اَلستنجاء باليد اليْسى ويكره باليمنى. -8

 الدخول بالرجل اليْسى واخلروج بالرجل اليمنى. -9

 )بسم اهلل، اللهم إِّن أعوذ بك من اخلبث واخلبائث((. : لدخولقبل ا الدعاء-10

وعند اخلروج: ))غفرانك، احلمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاِّن، احلمد هلل -11

 ، وأبقى يفى قوته ، ودفع عني أذاه(( )رواه أبو داود(.  الذي أذاقني لذته

 الغائط.  اَلتكاء عىل الرجل اليْسى ألنه أُسع يف إخراج-12

 (.غائط أن يبدأ بنظافة وطهارة القبل ) خمرج البول ( ثم الدبر ) خمرج ال-13

. رواه `علهفائدة : يندب ملريد اخلالء أن يلبس شيئاا يف قدميه وأن يسِّت رأسه اتباعاا لف

 (.رأسه غطَّى الخالء دخل إذا : )كان النبي رضي اهلل عنهاالبيهقي يف سننه، عن عائشة 

الدخول بَشء فيه ذكر هلل تعاىل أو بخاتم نقشه قرآن أو ذكر أو اسم  يندب عدمفائدة : 

نبي من األنبياء ، فإن دخل به ضم كفه عليه إكراماا له أو وضعه يف مالبسه. ملا روي عن 

 : )كان إذا دخل اخلالء نزع خاَته( )رواه ابن حبان(.`النبي
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القرآن برنامج تسجيل حممول به مسألة: دخول احلَمم أو قضاء احلاجة ومعه تليفون 

ا أو كتابة ف  ا.ليس فيه حرج ألنه ليس مصحفا صوتا
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ُ وء ُال و ض  وض  َُُوف ر 
ِه ِمنح َمنَابِِت ِستىٌة، النِّيىُة  ُل الَوجح ِه، َوَغسح ٍء ِمَن الَوجح ِل ُجزح ِل َأوى بِالَقلحِب، َوََتُِب ُمَقاَرَنُتَها بَِغسح

أحسِ  ِر الرى ا، َوََيُِب َشعح ضا ، َوِمنح َوتِِد األُُذِن إىِل َوتِِد األُُذِن َعرح ِن ُطوَلا قح َتاِد إىَِل ُمنحَتَهى الذى  امُلعح

ءٍ  ُل ُجزح ٍب، َحاِجٍب، َشاِرٍب، َوَعنحَفَقٍة، ِمنح َرأح  َغسح ُل ُكلِّ ُهدح نِِه، َوَغسح َت َحنَكِِه َوَذقح ِسِه َوََتح

َيٍة َخِفيحَفٍة  ِه َوِعَذاٍر، َوحِلح ُل َيَديح َيٍة َكثِيَفٍة، َوغسح َسَل ِمنح حِلح َِّتح ُل َظاِهِر َما اسح ا، َوَغسح ا ا َوَبرشح را َشعح

ُح ا َفَقيحِه، َوَمسح ، لَقلِيِل مِ َمَع ِمرح أحِس َلوح ُمدى ُرُج َعنح َحدِّ الرى ٍر ََل ََيح أحِس، َأوح ِمنح َشعح نح َبرَشِة الرى

َبيحِه،  َليحِه َمَع َكعح ُل ِرجح تِيُب.َوَغسح ح  َوالِّتى

 : مأخوذ من الوضاءة وهي احلسن والنظافة.الوضوء: لغة

ا بنيةورشعا  . خمصوصة : اسم للفعل الذي هو استعَمل املاء يف أعضاء خمصوصة مفتتحا

: رشع الوضوء ليلة اإلُساء واملعراج مع فرضية الصالة قبل اهلجرة مرشوعية الوضوء

 بسنة ونصف تقريباا.

 وضوء يرفع احلدث األصغر.غري وضوء وبال: َل صالة من تنبيه

ا منها بطل الوضوء كامالا وكل ما  فروض الوضوء: أي التي َيب فعلها وإن ترك فرضا

َها ﴿: قال تعاىلطل فهو باطل. يِّتتب عىل الوضوء البا يُّ
َ
أ
 َٰ
ِذيَن  َي

َّ
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ا و 

ُ
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ۡم  ِإذ

ُ
ۡمت

ُ
ى ق

َ
 ِإل

ةِ  وَٰ
َ
ل   ٱلصَّ

 
وا

ُ
ِسل

ۡ
ٱغ

َ
ۡم  ف

ُ
  ُوُجوَهك

َ
أ ۡم ۡيِد َو

ُ
ى َيك

َ
اِفِق  ِإل َر

َ ۡ
  ٱۡل

 
ۡم  َوٱۡمَسُحوا

ُ
ۡم  ِبُرُءوِسك

ُ
ك
َ
ۡرُجل

َ
ى َوأ

َ
 ِإل
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ۡ
 ( 6﴾. )سورة املائدة: ٱل

 النية بالقلب: وَتب مقارنتها بغسل أول جزء من الوجه.  -1

ا ملا يف القلب، ويسن التلفظ ِبا.  وإذا تلفظ ِبا اللسان كان تأكيدا
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ية وهي سنة، حتى َتتسب يف أول الوضوء، أي قبل التسمفائدة: عىل املتوضئ أن ينوي 

 ، فال ثواب إَل بنية.املفعولة قبل غسل الوجه  السنن

: ))إنَم األعَمل بالنيات وإنَم لكل فرق بني العادة والعبادة، قال رسول اهلل فائدة: النية ت

 امرئ ما نوى((. )رواه البخاري(.

 األصغر  رق بني الوضوء املفروض لرفع احلدثوكذلك النية َتيز بني العبادات، فهي تف

 وبني وضوء السنة مثل َتديد الوضوء.

، ومن  الرأس املعتاد إىل منتهي الذقنغسل الوجه: ويكون من منابت شعر  -2 طوَلا

ا ، ومعنى الوتد : َشء ناشز من شحمة األذن اليمنى إىل شحمة األذن اليْسى عرضا

حنكه وذقنه، وغسل كل هدب  ، وَيب غسل جزء من رأسه وَتتمقدم األذن

لشعر النابت عىل أجفان العني(، وحاجب )الشعر النابت فوق العني(، وشارب )ا

ابت فوق الشفة العليا(، وعنفقة )الشعر النابت أسفل الشفة السفىل(، )الشعر الن

ا، وظاهر ما اسِّتسل من  ا وبرشا وعذار )الشعر املحاذي لألذنني(، وحلية خفيفة شعرا

 حلية كثيفة.

غسل اليدين مع املرفقني: ويكون الغسل من بداية أطراف األصابع إىل آخر  -3

 غسله. املرفقني وكل ما عىل اليدين من شعر َيب

مسألة: لو قطع جزء من اليد حمل الغسل غسل الباقي فإن قطع حمل الغسل كله فال فرض 

 ."إذا أخذ الواهب ما وهب أسقط ما وجب"القاعدة:وعليه. 

نع وصول املاء إليها َل يصح الوضوء وكذلك ما يوضع ت األظافر إذا مفائدة: الوسخ َت

 عىل األظافر من مواد حائلة َتنع وصول املاء.
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مسح بعض الرأس: مسح القليل من برشة الرأس، أو من شعر َل َيرج عن حد  -4

 .واحدة الرأس لو مد. ويكفي يف أداء الفرض جزء من شعره

سل رأسه صح نفذ املاء أو صب عىل رأسه املاء فغمسألة: إذا وضع املتوضئ رأسه َتت م

 ألن املسح يتحقق بنزول أول قطرة ماء عىل شعره.

لكعبني: بحيث َل يبقى منهَم َشء إَل غسل، وَيب غسل غسل الرجلني مع ا -5

األظافر، وما عىل الرجل من شعر، وغسل العظم من كل جانب عند مفصل الساق 

 مع القدم.

 املرفقني، ثم مسح بعض غسل الوجه، ثم اليدين إىل الِّتتيب. فنبدأ بالنية ثم -6

 الرأس، ثم غسل القدمني إىل الكعبني. وما عدا ذلك سنن.

 

   *                          *                          * 
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ُُسننُالوضوء 

ا، َومَ  يحِه َثاَلثا ِل َكفى ِميىٍة َوَغسح ِح مَجِيِع َوَما ِسَوى َذلَِك ُسنٌَن ِمنح َتسح تِنحَشاٍق، َوَمسح َمَضٍة َواسح ضح

ِ َظا ِح األُُذَننيح أحِس وَمسح ا الرى  َوَباطِنِِهََم بََِمٍء َجِديٍد.ِهِرِِهَ

 سنن الوضوء

ِم اهلل(. -1  التسمية : بقول املتوضئ: )بسم اهلل الرمحن الرحيم( وأقلها )بِسح

بن ااهلل  غسل الكفني قبل إدخاهلا اإلناء. ))روى البخاري من حديث عبد -2

ٍر من ماء، فتوضأ هلم وضوء النبي  وقد سئل عن وضوء النبي  زيد  فدعا بَتوح

ومعنى ((. فأكفأ عىل يده عىل التور، فغسل يديه ثالثاا ثم أدخل يده يف اإلناء

 )التور : إناء صغري شبه الطىست(.

 املضمضة. -3

 اَلستنشاق. -4

 مسح األذنني. -5

اإلمام ام الرمِّل، وقبل املضمضة عند ، وحمله قبل البسملة عند اإلمالسواك -6

 .ابن حجر اهليتمي 

 مسح مجيع الرأس. -7

 يدين والرجلني.َتليل أصابع ال -8

 تقديم اليمنى عىل اليْسى. -9

 الطهارة ثالثاا ثالثاا جلميع األعضاء املمسوحة واملغسولة. -10

 املواَلة. -11
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 الدلك )إمرار اليد عىل العضو عند غسله(. -12

 حلاجة.ترك الكالم أثناء الوضوء إَل  -13

 ترك تنشيف األعضاء إَل حلاجة )حتى َل نزيل آثار العبادة(. -14

 . الصالة عىل رسول اهلل  -15

 استقبال القبلة. -16

الدعاء عقب الوضوء: ))أشهد أن َل إله إَل اهلل وحده َل رشيك له، وأشهد  -17

أن حممداا عبده ورسوله(( )رواه مسلم(، )اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من 

الِّتمذي(،))سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن َل إله إَل أنت  )رواهاملتطهرين(

 تغفرك وأتوب إليك((. )رواه النسائي(.أس

حتى لو  وتصِّل عقب الوضوء يف أي وقت" سنة الوضوء "صالة ركعتني  -18

 .كان وقت كراهة،فإن هلا سبباا حاَلا 

*               *              * 
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ل هُ   َُوي ب ط 

ِ ، اخَلارِ ََخحَسةٌ  ٍم َغريح ، وبِنَوح ِ بِيَلنيح ٍر ُج ِمَن السى ِل بُِسكح َعَدَتُه، َوالَغَلَبُة َعىَل الَعقح ِن َمقح املحَُمكِّ

ُبِر بِبَ  َكِر َأوح َحَلَقِة الد  َرِم َوَمس  الذى ِ امَلحح َأِة الَكبرَِيِة َغريح ََمٍء، َومَلحُس امَلرح اطِِن َأوح ُجنُوٍن َأوح إِغح

ِه.الَكفِّ َوبَ  ِ ِسِه َأوح َغريح  اطِِن األََصابِِع ِمنح َنفح

 طالت الوضوء مب

ما خرج من السبيلني )القبل أو الدبر من الغائط والريح والدم والدود  -1

ۡو واحلىص والودي واملذي(. قال تعاىل: ﴿
َ
ءَ  أ

 
َحد   َجا

َ
م أ

ُ
نك ِ

َن  م  ِ
ِئِط  م 

 
ا
َ
غ
ۡ
)النساء  ﴾ٱل

: )َل يقبل اهلل صالة أحدكم  هلل قال : قال رسول ا وعن أيب هريرة  .(43: 

 يتوضأ(. )رواه البخاري ومسلم(.إذا أحدث حتى 

 فائدة: املذي: هو ماء أبيض رقيق َيرج غالباا عند ثوران الشهوة بغري شهوة قوية.

الودي: هو ماء أبيض كدر ثخني َيرج إما عقب البول حيث استمسكت الطبيعة أو عند 

 محل َشء ثقيل.

(( )رواه فليتوضأُنامُمن: ))رسول اهلل  ئة املتمكن : قالالنوم عىل غري هي -2

أما من نام عىل هيئة املتمكن، )اجللوس عىل األرض أو َشء جامد  ، أبو داود(

كمقعد خشبي بحيث َل يمكن خروج الريح من فتحة الدبر( فهذه اهليئة َل تنقض 

وت أو الوضوء لعدم خروج َشء غالباا، إَل إن تيقن من خروج َشء بسَمع ص

قال:  انفالت ريح أو أخربه أحد ثقة بذلك. روى مسلم عن أنس بن مالك 

، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم  ))أقيمت الصالة والنبي يناجي رجالا

          وواضح أِنم كانوا جالسني عىل هيئة التمكن.((. جاء فصىل ِبم
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ال العقل( : ذلك الغلبة عىل العقل بسكر أو مرض أو جنون أو إغَمء )زو -3

ا عىل النوم.  قياسا

ئل )ملس املرأة الكبرية( : ملس غري املحارم، ملس الرجل املرأة األجنبية بال حا -4

فكل امرأة َيل زواجها فهي أجنبية وينتقض الوضوء بلمس برشِتا بال حائل، 

و  قال تعاىل: ﴿
َ
ُم  أ

ُ
ۡست

َ ََٰ
ءَ  ۡل

 
َسا ِ

 
 (.43)النساء : ﴾ ٱلن

 لوضوء ألنه غري مشتهى.ظفر أو الشعر َل ينقض افائدة : ملس السن أو ال

 الطفلة غري املشتهاة لصغرها َل ينقض الوضوء.مسألة: ملس 

 مسألة: ملس املرأة امليتة ينقض الوضوء لعموم اآلية.

 مسألة: ملس الزوجة ينقض الوضوء ألِنا أجنبية وليست من املحارم.

ي جزء من اجلسد سواء أكان مسألة: ملس املرأة ينقض وضوء الالمس وامللموس، بأ

 باليد أم غريها.

لمس ينقض الوضوء، سواء أكان بشهوة أم من غري شهوة، بقصد أم مسألة: مطلق ال

 من غري قصد.

 مسألة: ملس املرأة بحائل كاملالبس َل ينقض الوضوء.

مس الذكر أو حلقة الدبر: قبالا )خمرج البول واحلشفة والقضيب( ودبراا  -5

ري حائل بباطن الكف أو األصابع، أما املس بغري الكف أو )حلقة الدبر( من غ

: ))من َمسى ذكره هر الكف أو رؤوس األصابع فال ينقض الوضوء. لقولهبظ

 فليتوضأ(( رواه أصحاب السنن.

 وقال البخاري هو أصح َشء يف هذا الباب. 
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ا،َمسفائدة : املس ينقض الوضوء لل ا أو كبريا من حي أو  ، من نفسه أو من غريه، صغريا

 ميت.

لذكر أو حلقة دبره نقض وضوء املاس ) مسألة : إذا مس الطبيب الرجل ذكر املريض ا

  الطبيب( وَل ينقض وضوء امللموس ) املريض ( .

ا عىل مفائدة : نقض   س القبل.مس حلقة الدبر قياسا

 بباطن الكف ُنِقَض وضوؤها. الولد مسألة: األم التي تنظف صغريها فمست فرج

 

   *                                                     ** 
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ُ ُُالوَاج ب ل 
س  ُالغ  وض  َُُوف ر 

ُتوِن  ِ امَلخح َفِة َغريح َت ُقلح تِِه َحتىى َما ََتح َ ِرِه َوَبرشح النِّيىُة، َوإِيَصاُل امَلاِء إىَل مَجِيِع َبَدنِِه َوَشعح

َ َوَباطِِن ُأُذَنيحِه َوَصََمَخيحهِ  تِِه َوَبنيح َألحَييحِه، َوإَِزاَلُة النىَجاَسِة َعىَل َبَدنِِه إِنح ، َوَخَرٍق فِيِهََم، َوُُسى

 ِ تِنحَشاٍق، َوَغريح َمَضٍة َواسح ا َوَمضح يحِه َثاَلثا ِل َكفى ِميىٍة، َوَغسح ، َوَما ِسَوى َذلَِك ُسنٌَن ِمنح َتسح َكاَنتح

 َذلَِك.

 أحكام الغسل: 

 املاء. لغة: سيالنالغسل 

ا: سيالن املاء عىل مجيع   البدن بنية خمصوصة.رشعا

 أنواع الغسل: 

 غسل فريضة. -1

 غسل سنة. -2

ۡم  َوِإن﴿الدليل : قوله تعاىل: 
ُ
نت

ُ
ٗبا ك

ُ
﴾ ُجن

  
ُروا هَّ

َّ
ٱط

َ
 (6) املائدة :  .ف

 موجبات الغسل:

 التقاء اخلتانني )اجلَمع(. -1

 ونحوه.نزول املني: هو ما َيرج عند اللذة الكربى من اجلَمع  -2

 املوت. -3

 يشِّتك فيها الرجال والنساء.وهذه الثالثة 

 لغة: السيالن. وهو احليض:  -4
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رشعا: هو الدم اخلارج من ُقُبل املرأة التي بلغت تسع سنني قمرية تقريباا عىل سبيل 

الصحة من غري سبب الوَلدة يف أوقات معلومة )دم الدورة الشهرية(، ولونه أسود حمتدم 

 لذاع أي موجع. 

 لغة: الوَلدة. وهو:فاسالن -5

 رشعا: هو الدم اخلارج بعد فراغ الرحم من احلمل.

 ولد عبارة عن مني متجمع(.الِوَلدة )ال -6

 وهذه الثالثة السابقة خاصة بالنساء فقط .

 فرائض الغسل: 

النية: أي قصد رفع احلدث األكرب، فإن اجتمع عىل شخص غسالن كغسل  -1

 َمع، كفى غسل واحد عنهَم. الطهارة من احليض وغسل الطهارة من اجل

فإن نوى غسل اجلمعة  مسألة : إذا اجتمع غسل الفرض وغسل السنة فالبد من النية،

ورفع احلدث األكرب حصل ما نوى، وإن نوى غسل السنة فقط َل َيصل له غسل 

 الفرض. وتكون النية قبل البدء يف غسل األعضاء. 

 كان : ))أن النبي   رضي اهلل عنهاة إيصال املاء إىل مجيع الشعر والبرشة: عن عائش -2

أ كَم يتوضأ للصالة، ثم يدخل إذا اغتسل من اجلنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوض

أصابعه يف املاء فيخلل ِبا أصول شعره، ثم يصب عىل رأسه ثالث غرف بيده، ثم 

 يفيض املاء عىل جلده كله((. )رواه البخاري ومسلم(.
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ألنه يمنع  ،ضوء إزالتهاألظفار وجب يف الغسل أو الو مسألة : إذا وضعت املرأة طالء

 وصول املاء إىل أصل األظفار.

صل إىل أصل الشعر ومنابته يألة : إذا كانت ضفائر شعر املرأة َتعل املاء يتخللها ومس

 وجلد الرأس ففض الضفائر سنة، وإن منعت وصول املاء وجب فضها. 

د يف املذهب أن إزالة النجاسة سنة إزالة النجاسة إن كانت عىل بدنه : املعتم -3

 فرضاا.وليست 

 سنن الغسل: 

 التسمية. -1

 الكفني.غسل  -2

 املضمضة. -3

 اَلستنشاق. -4

ر غسل الرجلني إىل ِناية الغسل  -5 الوضوء قبله )كَم نتوضأ للصالة وإن أخى

 صح(.

 إمرار اليد عىل اجلسد )الدلك(. -6

 املواَلة : التتابع يف غسل األعضاء. -7

 أليْس. ق األيمن عىل الشق االتيامن : تقديم الش -8

يعجبه  قالت : ))كان النبيرضي اهلل عنها  روى البخاري ومسلم عن عائشة 

 (( .التيمن يف تنعله وترجله وطهوره، ويف شأنه كله
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 الغسل ثالثاا ) الغسلة األوىل فرض والباقي سنة(. -9

 َتليل األصابع )اليدين والرجلني(. -10

 عدم اإلُساف يف استعَمل املاء. -11

 وتصح البداية من أي جزء يف البدن. ،رأس سنة: البداية يف الغسل من الدة فائ

فلو ، فائدة : الغسل يكفي عن الوضوء ما َل َيدث أي ناقض للوضوء أثناء الغسل

فقد  ،اغتسل من رفع احلدث األكرب واندرج َتته رفع احلدث األصغر فيصح أن يصِّل

 ن األدنى يدخل يف األعىل(.إتقول: ) رفع الغسل احلدث األكرب واألصغر ألن القاعدة

 تتمة: مكروهات الغسل:

 .الغسل  ترك سنة من سنن -1

 اإلُساف يف استعَمل املاء. -2

*                 *                  * 
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ُ ََُدث
 
ُب احل ََي ر م   َُو

اُف، َوُخطحَبُة اجُلُمَعِة، َوَمس   اَلُة، َوالطىوى َياَء، الصى ُلُه إَِلى َأنح َيُكوَن ََخحَسُة َأشح َحِف، َومَحح امُلصح

 َتابِعاا.  

 املراد احلدث األصغر وهو ما أوجب الوضوء :وَيرم باحلدث

 الصالة: لقوله تعاىل : ﴿ -1
ۡمتُ  ُق  ُْإِذ ا ن وٓا ُء ام  ِين  ُٱَّلا ا ه  يُّ

 
َٰٓأ ُف ٱۡغِسل واُْي  ِ ل وَٰة ُٱلصا ُإَِل  ُۡم

افُِ ر  ُٱلۡم  ُإَِل  ۡم يِۡدي ك 
 
ُو أ ۡم وه ك  ل كُ و ج  رۡج 

 
أ ُو  ۡم ُبِر ء وِسك  ْ وا ح  ُو ٱۡمس  ُِق ُإَِل  ۡم

ُِۚ ۡعب نۡيِ  (.6﴾. )سورة املائدة: ٱلۡك 

فإذا نقض  ،خطبة اجلمعة: َلبد للخطيب أن يكون عىل طهارة أثناء خطبة اجلمعة -2

 وضوؤه توضأ وعاد إىل اخلطبة.

 كالصالة يشِّتط فيه الطهارة. الطواف: ألن الطواف -3

 مس املصحف:قال تعاىل: ﴿ -4
َّ

ُهۥ  ّل   َيَمسُّ
َّ

  ِإّل
َ
ُرون هَّ

َ
ط
ُ ۡ
 (. 79﴾ )الواقعة:  ٱۡل

ا ألمتعة أراد رفعها أو نقلها. -5  محل القرآن: إَل أن يكون تابعا

فرفع املكتب الذي عليه املصحف َل يصح، فإذا  مسألة: إذا أراد املحدث محل املصحف

 أراد محل املكتب وبه املصحف صح. 

             *                 *   * 
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ُ ََُنابَة
 
ُب اْل ََي ر م   َُو

َياَء، َما َحرُ  نَِيُة َأشح ُد هللِىِ َربِّ ثََمَ ِميىِة، َواحَلمح ُتثحنَِى ِمنحُه َكالتىسح آِن إَِلى َما اسح َراَءُة الُقرح
َم بِاحَلَدِث، َوقِ

ا إَِليحِه َراِجُعوَن، َيُقوُل َذلَِك بِقَ  ا هللِىِ َوإِنى ُد الَعامَلنَِي، َوإِنى د  َ ِجِد َوالِّتى ُث يِف امَلسح ِك، َوامُلكح ِد التىرَب  صح

   فِيِه.

 : واملراد ِبا احلدث األكرب وهو ما أوجب الغسل.وَيرم باجلنابة

ُف ٱۡغِسل واُُْالصالة: لقوله تعاىل : ﴿ -1 ةِ ل وَٰ ُٱلصا ُإَِل  ۡمت ۡم ُق  ُإِذ ا ْ ن وٓا ُء ام  ِين  ُٱَّلا ا ه  يُّ
 
َٰٓأ ُي 

يۡدُِ
 
ُو أ ۡم وه ك  رُ و ج  ُٱلۡم  ُإَِل  ۡم ُي ك  ۡم ُبِر ء وِسك  ْ وا ح  ُو ٱۡمس  ُافِِق ُإَِل  ۡم ل ك  رۡج 

 
أ و 

ُِۚ ۡعب نۡيِ  (6﴾. )سورة املائدة: ٱلۡك 

 الطواف: ألن الطواف يشِّتط فيه الطهارة. -2

 خطبة اجلمعة: َل بد للخطيب أن يكون عىل طهارة أثناء خطبة اجلمعة. -3

 مس املصحف. -4

ا. -5  محل القرآن: إَل أن يكون تابعا

إنا هلل وإنا "، و"العاملنياحلمد هلل رب "القرآن إَل ما استثنى منه كالتسمية، وءة قرا -6

 ، يقول ذلك بقصد التربك والدعاء َل بقصد قراءة القرآن فهي دعاء."إليه راجعون

 مسألة: إذا قصد قراءة القرآن وحده أو مع الذكر فإنه َيرم.

 رواه أبو داود. جنب( )َل أحل املسجد حلائض وَل:املكث يف املسجد: حلديث -7

 أمن عدم تلويثه. مسألة: َيوز للجنب عبور املسجد إن
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. يستثني (43َوََل ُجنُباا إَِلى َعابِِري َسبِيٍل﴾ )النساء: الِّتدد يف املسجد: قال تعاىل: ﴿ -8

خاف  إنمن ذلك حاَلت الرضورة كأن احتلم وهو يف املسجد فعليه الغسل إَل 

 لرضورة. اخلروج فبقاء اجلنب يف املسجد

صحف فال َيوز، أما اجلنب باجلَمع أو : قراءة القرآن للمحدث جائزة، أما مس امل تتمة

اَلحتالم فال َيوز مس املصحف أو قراءة القرآن ولو للعلم إلمكان الغسل أو التيمم، 

لكن احلائض والنفساء فإن املدة طويلة فريخص هلا القراءة ومس املصحف لرضورة 

 لبة .العلم كمعلمة أو طا

ه كتابة القرآن برشط أن تكون مسألة : َيوز للمحدث مس ومحل كتاب التفسري الذي ب

ألفاظ وحروف التفسري أكثر من حروف القرآن، فإن كانت حروف وكلَمت القرآن أكثر 

 من كلَمت التفسري فحكمه حكم القرآن يف عدم جواز مسه ومحله.

 

 

*                   *                   * 
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ُ َي ض 
 
ُب احل ََي ر م  َُو

ُة  َ ُم، َوالطىاَلُق.َعرشح وح ُرُم بِاجَلنَاَبِة، َوالصى َياَء، َما ََيح  َأشح

 وَيرم باحليض

 الصالة. -1

 الطواف. -2

 خطبة اجلمعة. -3

 مس املصحف. -4

 محل القرآن. -5

 قراءة القرآن. -6

 املكث يف املسجد. -7

 الِّتدد يف املسجد. -8

بقضاء الصوم وَل نؤمر  نؤمر كنا))  :قالت  رضي اهلل عنهاالصوم: عن عائشة   -9

 بقضاء الصالة((. )رواه مسلم(.

الطالق: فيحرم الطالق والزوجة حائض ويسمى بالطالق البدعي إَل أن  -10

 قع.يالطالق 

َيرم اجلَمع،واَلستمتاع بَم َتت الْسة إىل الركبة، أما اَلستمتاع بالْسة والركبة  تتمة:

 جائز .
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  ُم   اتلََّيمُّ

ََمِل امَلاِء.لاَوُيبِيُح  تِعح ُز َعِن اسح ِر، َوالَعجح َم ُوُجوُد الُعذح  تىَيم 

 لغة :القصد. التيمم

رشعاا : إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية بدَلا عن وضوء أو غسل عضو، برشائط 

 خمصوصة .

ُقال تعاىل:﴿ آء  ۡوُج 
 
ُأ ر 
ف  ُس  َٰ ۡوُلَع  

 
ُأ َٰٓ ۡرَض  نت مُما دُُِٞإَونُك  ح 

 
مُمدُِأ ِنك  ۡوُُمد

 
ُأ آئِِط ُٱلۡغ  ن 

ُٱلندِسُ  ۡست م  َٰم  آءُ ل  ُم  ْ وا ِد 
َُت  ُف ل ۡم عِيدُ ُُآء  ُص  ْ وا م  ت ي ما يدِبُ ف  ُط  ۡمُا وهِك  ُبِو ج  ْ وا ح  ُف ٱۡمس  ا

ۡمَُۗ يِۡديك 
 
اُُو أ ور  ف  وًّاُغ  ف  ُع  ن  َُك  ُٱّلِلا   (. 43﴾       ) النساء : إِنا

 ) أسباب التيمم ( التيمم: حويبي

آءُ : ﴿ اىلــتعالعذر: قال وجود  -1 ُم  ْ وا ِد 
َُت  عِيدُ ُُف ل ۡم ُص  ْ وا م  ت ي ما اُف 

يدِبُ  ُد املاء، أو معه املاء القليل الذي 43﴾النساء:اط  (. فإن املسافر يغلب عىل حاله َفقح

 يكفي رشبه ورشب حيوان حمِّتم مثل الدابة التي يركبها . 

أو زيادة ي إىل املرض استعَمله يؤدالعجز عن استعَمل املاء: إذا وجد املاء إَل أن  -2

مرض موجود، بإرشاد طبيب، أو عن طريق التجربة، فله أن يتيمم مع وجود املاء 

 ويسمى )التعذر الرشعي(.

ا وله أن يصِّل تنبيه ا واحدا : التيمم بدل عن الوضوء. فال يصِّل بالتيمم الواحد إَل فرضا

 ما شاء من السنن. 
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مثل كيفية التيمم من احلدث األكرب  :تهالوضوء( كيفيوالتيمم َلستباحة الصالة )بدل 

 وهو ما أوجب الغسل فليس كَم يعتقد البعض أن يعم جسده بالِّتاب.
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ُ ُه و ط   َُوُش  

اُب الطىُهوُر. َ َتاَج إَِليحِه، َوالِّت  ِت، َوالطىَلُب إِِن احح  ُدُخوُل الَوقح

 رشوط التيمم

فإذا  ،وقت الصالة ورة إليه قبل دخولالتيمم َضورة وَل َضدخول الوقت : ألن  -1

 تيمم اإلنسان لصالة الصبح قبل وقتها لزمه إعادة التيمم بعد دخول وقت الصبح .

 الطلب إن احتاج إليه : ولفقد املاء أربعة أحوال :  -2

 إن تيقن فقد املاء تيمم بال طلب . ( أ

اء قدر حد عن املوبحث  ،رحال من معهب( إن شك أو ظن وجود املاء فتش حوله ويف 

ا تقريباا( 18.5ثالثَمئة ذراع ) وهو الغوث  من كل جانب ، فإن َل َيد املاء تيمم .  مِّتا

وهو ميل ونصف  (. إن تيقن وجود املاء وجب عليه طلبه والبحث عنه يف حد القرب ـج

 .تقريباا مِّتاا ( 5565أي ) 

 ذهاب إليه. تيمم وَل يلزمه ال د(. إن كان فوق حد القرب ) حد الُبعد (

 فائدة : يسن للمتيمم تأخري الصالة إن تأكد وصول املاء آخر الوقت. 

مسألة : إذا تيمم اإلنسان ودخل يف الصالة ثم رأى املاء فإن كان يف مكان يغلب فيه فقد 

ه املاء ) الصحراء مثالا ( أكمل الصالة وَل إعادة عليه ، أما إذا كان يف مكان يغلب في

 ولزمه الوضوء. رض ( خرج من الصالةوجود املاء ) احل

فائدة : إذا خاف اإلنسان عىل نفسه أثناء البحث من أي َضر قد يقع عليه َل يلزمه 

 ويصح التيمم . ،الطلب
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الِّتاب الطهور : فإذا تنجس الِّتاب، أو خالط الِّتاب رمٌل أو جٌص ) تراب مسته  -3

 التيمم.النار ( فال يصح به 

يصبح مستعمالا َل يصح التيمم به مرة  لذي استعملناه يف التيممفائدة : الِّتاب الطاهر ا

 . آخرى

 

*                     *                       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ُ ُه و ض   َُوف ر 

ِه  ُح الَوجح اَلِة، َوَمسح تَِباَحِة الصى َبَعٌة، نِيىُة اسح تِيُب.َأرح ح ِن، َوالِّتى  َوالَيَديح

 :أشياءفرائض التيمم أربعة 

نية استباحة الصالة : وتكون عند أول مسح َشء من الوجه ، كأن يقول  -1

 )نويت استباحة الصالة( 

 . وحملها القلب

 والتلفظ ِبا مستحب للتأكيد. 

نوى استباحة مسألة : إذا نوى اإلنسان بالتيمم الفرض جاز له أن يصِّل النفل، أما إذا 

 صالة النفل َل تصح صالة الفرض له .

 ا عليه من شعر.وجه وممسح ال -2

 مسح اليدين مع املرفقني. -3

 الِّتتيب: فنبدأ بالنية ثم مسح الوجه ثم مسح اليدين إىل املرفقني. -4
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نَن هُ   ُوَس 

ى،  َ نَى َعىَل الُيْسح ِديُم الُيمح ِميىُة، َوَتقح ُ َذلَِك.التىسح اِب، َواملَُواََلُة، َوَغريح َ ِفيُف الِّت   َوََتح

 سنن التيمم: 

 مية يف أوله .تسال -1

 تقديم مسح اليد اليمنى عىل اليد اليْسى . -2

 ض اليدين بعد َضبه الِّتاب الطاهر .فَتفيف الِّتاب ولو بن -3

 )عدم الفاصل الطويل عرفاا(. املواَلة:أي التتابع بني مسح الوجه واليدين -4

 األصابع يف الرضبتني . تفريق -5

 والثالثة. كره املسحة الثانيةتعدم تكرار املسح )مرة واحدة ( و -6

 نزع اخلاتم يف الرضبة األوىل، أما يف الرضبة الثانية فيجب َتريكه. -7

 السواك . -8

 استقبال القبلة أثناء التيمم . -9

 البداية بمسح أعىل الوجه. -10

ا بتفريق األصابع عند إمرار ال -11  يد.مسح اليدين خطوطا

 وكذلك عدم الفصل بني مسح اليدين اليد اليمنى واليْسى .
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ل هُ  َُُوي ب ط 

اَلِة َو يُ َما  ُم لُِكلِّ َفِريَضٍة، َوُيَصِّلِّ بِِه َما َشاَء ِمنح النىَوافِِل َقبحَل الصى بحُطُل الُوُضوَء، َوَيَتَيمى

َدُه. ِت َوَبعح َدَها يِف الَوقح  َبعح

 مبطالت التيمم:

 يبطل الوضوء )سبق ذكرها يف باب الوضوء(.ما  -1

قد املاء، فإذا دخل يف الصالة ثم علم رؤية املاء: قبل الدخول يف الصالة ملن ف -2

وعليه الوضوء،  ،جود املاء وكان يف مكان يندر فيه فقد املاء )احلرض( بطل التيممبو

 . صالةويتم ال وإن كان بمكان يندر فيه وجود املاء )السفر( فال يبطل التيمم

 .الردة وهي لغة: الرجوع -3

ا: قطع اإلسالم بالكفر.   واصطالحا

 به ما شاء من النوافل قبل الصالة وبعدها.  كل فريضة، ويصِّلفائدة: التيمم ل

 ألن النفل َل ينحرص فخفف فيه بخالف الفرائض فهي حمصورة ومعينة.

 

 

*                *                * 
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ُُ َلة ُالصَّ  ُك َتاب 

وب َهاوَُ ُو ج  وط  ُش  
فَ َلةُ  اُالصَّ مَّ

َ
 أ

اَلُم، َوالُبلُ  َبَعٌة، اإِلسح ُل، َوالنىَقاُء ِمنَ َأرح     احَليحِض َوالنَِّفاِس.وُغ، َوالَعقح

ُ: لغة: الدعاء بخري قال تعاىل: ﴿الصالة  .أي ادع هلم( 103)التوبة :  ﴾ه مَعلَيُ َُوَصل 

 بالتكبري ، خمتتمة بالتسليم ، برشائط خمصوصة.ورشعاا : أقوال وأفعال مفتتحة 

رجب قبل اهلجرة من شهر  "ليلة اّلثنين 27"وفرضت الصالة يف ليلة اإلُساء واملعراج 

 بسنة ونصف تقريباا .

 : الوجوب عىل كل مسلم ومسلمة متى توافرت فيه الرشوط.حكم الصالة املفروضة

عاىل بالصالة وكلفنا بأدائها يف أوقاِتا، تعبدي، أي أمرنا اهلل ت حكمة مرشوعية الصالة :

ي عَمد الدين، وهي آخر ما يرفع من وهي أول ما َياسب عليه العبد يوم القيامة ، وه

 م اهلل، وتكفرياا للذنوب واخلطايا.رشع اهلل تعاىل يف األرض ، نؤدُّيا طاعة وشكراا عىل نع

 .  سلم امل : أي تكون الصالة واجبة ويكلف ِبا رشائط وجوب الصالة

 اإلسالم: فال َتب الصالة عىل كافر سواء أكان ذكراا أم أنثى.  -1

ة ، لكن َتب عليه يف اآلخرة وجوب عقاب، أي لكافر فصالته باطلفائدة : إذا صىل ا

 زيادة يف التنكيل والعذاب.

الكافر فائدة: املرتد إذا عاد إىل اإلسالم لزمه قضاء ما فات من صلوات يف زمن الردة، أما 

 األصِّل فإن اإلسالم ََيُب  ما قبله )فال يطالب ِبا(.

 بل يدرب عىل أدائها. ،الةالبلوغ: فغري البالغ ليس مكلفاا بالص -2
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 فائدة : عالمات البلوغ ثالثة : 

 اَلحتالم )نزول املني( . (أ

 نزول دم احليض ) للنساء ( . (ب

 السن : َخسة عرش عاماا هجرياا . (ت

ن يأمر الصبي املميز بالصالة لسبع سنوات وَضبه عىل عدم فائدة : َيب عىل الوِل أ

نَاُء `الصالة إذا بلغ عرش سنوات ، قال رسول اهلل  الِة َوُهمح َأبح َلَدُكمح بِالصى : ))ُمُروا َأوح

( .)) ٍ نَاُء َعرشح ُبوُهمح َعَليحَها َوُهمح َأبح ِ  الِّتمذي وإسناده صحيح(.رواه َسبحِع ِسننَِي َواَضح

ناط التكليف ، فال َتب عىل املجنون، أو فاقد احلواس التي َتعله العقل: وهو م -3

ن أعمى وأصم فكيف يعرف أمر الدين َل يقدر عىل َتمل التكاليف، كأن كا

  !؟والرشع

: ))رفع القلم عن  إذا أخذ الواهب ما وهب أسقط ما وجب ( ، لقوله القاعدة : ) 

تلم وعن املجنون حتى يعقل((. ثالثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى َي

 )رواه أصحاب السنن(.

لنفساء فالصالة باطلة، ومن النقاء من احليض والنفاس: فإذا صّلت احلائض أو ا -4

ده أِنا َل تعيد ما فات من صالة أثناء نزول الدم، حيث يثقل عىل رمحة اهلل تعاىل بعبا

ا أو  ا أو َخسة وثالثني فرضا الفقهية  أكثر كل شهر. فالقاعدةاملرأة إعادة ثالثني فرضا

 ."املشقة َتلب التيسري" تقول

*             *           * 
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 ُُص وط  ت َهاوُش     حَّ

ِرَفُة ُدُخوِل الَوقح  حيِيُز َفَرائِِضَها ِمنح ُسنَنَِها، َوَمعح ِضيىتَِها، َوََت ِرَفُة َفرح يِيُز، َوَمعح ِت َيِقيناا َثََمنِيىٌة، التىمح

َبِة، َوعَ َأوح  كح ِة َوالر  ى َ الْس  ُجِل َواألََمِة َما َبنيح َرُة الرى َرِة، َوَعوح ُ الَعوح ةِ مَجِيُع َظنًّا، َوَسِّتح َرُة احُلرى وح

َباُل الِقبحَلِة إَِلى يِف  تِقح ، واسح ِ نيح َه َوالَكفى َفرِ َبَدِِنَا إَِلى الَوجح ِل السى ِف َوَنفح ِة اخَلوح ، َوَطَهاَرُة  ِشدى

ِضعِ ال ِب، َوَموح اَلِة. َبَدِن، َوَطَهاَرُة الثىوح  الصى

ن ز األشياء. وعالمة التمييز: أالتمييز : بأن يستطيع أن يميّ .1رشائط صحة الصالة: 

 وأقل ِسن التمييز سبع سنوات. ،يعرف يده اليمنى من يده اليْسى

 عىل آدئها.أي علم املصِّل أن الصالة فرض عليه وأنه حماسب معرفة فرضيتها:.2

 َتييز فرائضها من سننها ..3

َشء  مسألة: تارة يعتقد أن مجيع أفعال الصالة فروض، فتصح صالته من حيث فعل كل

 من أفعال الصالة.

مسألة : تارة يعتقد أن مجيع أفعال الصالة سنن، فال تصح صالته لعدم معرفة الفرض 

 من السنة.

نناا، ولكن َل يميز بينهم، فتصح صالته إذا مسألة : تارة يعتقد أن يف الصالة فروضاا وس

 كان عامّياا، وأما إذا كان عاملاا ، فال تصح صالته .

ه اإلعادة ألنه َل تظناا: فإذا صىل قبل دخول الوقت لزم وقت يقيناا أومعرفة دخول ال.4

ل وَٰةُ ُيأِت ِبا يف وقتها، فكأِنا َل تكن. قال تعاىل: ﴿ ُٱلصا ُُۡإِنا ُٱل ن ۡتُلَع   َٰبُ َك  ُكِت  ۡؤِمننِي  اُم 
ۡوق وتُ   ( 103﴾. ) النساء : اُما
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 تتمة: مراتب العلم بدخول الوقت : 

 أن يرى الشمس غربت .علم املكلف بنفسه ، ك (أ

 إخبار الثقة عن مشاهدة ) كالساعة أو املؤذن ( . (ب

 اَلجتهاد يف َتديد الوقت . (ت

سِّت العورة : أي بالثياب يف الصالة، ولو صىل يف خلوة إلطالق األمر بالسِّت، وألن -5

 اهلل تعاىل أحق أن يستحيى منه. 

ركبة بعورة. وعورة املرأة يف وعورة الرجل: ما بني الْسة إىل الركبة ، وليست الْسة وال

 جه والكفني. الصالة: مجيع اجلسد عدا الو

 الصالة رمحة ِبا من أجل اخلدمة. وعورة األمة: كعورة الرجل يف

استقبال القبلة : أي نستقبل الكعبة املرشفة بالصدر يقيناا مع القرب ، وظناا مع البعد -6

 لراحلة .إَل يف صالة اخلوف وصالة النافلة يف السفر عىل ا

مسألة :من كان َل يستطيع التوجه إىل القبلة لعذر يف صالة الفرض صىل بحسب حاله 

 ت وعليه اإلعادة . حلرمة الوق

 متى َيوز ترك القبلة :

فت مُفَإ نيف شدة اخلوف: لقوله تعاىل: ﴿ -أ وُفَر َجاًلُُخ 
َ
كَباناُأ . واملعنى 239البقرة :  ﴾ر 

ا من استقبال القبلة خلوف عدو وغريه فصلوا كَم إذا كنتم يف حالة احلرب وَل تتمكنو

 الدواب .مشاة عىل أرجلكم أو راكبني عىل تيْس لكم، 

معلوم املقصد َلاملسافر اهلائم بال وجه يسري عىل الراحلة:  املباح، النافلة يف السفر-ب

 ` . حلديث: ))كان رسول اهلللهذلك تيسرياا عىل املسافر ولعدم فوات مصلحة إليها، 
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فاستقبل القبلة((. )رواه  عىل راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل ِّليص

 البخاري(.

ألة: إذا وصل املسافر أثناء الصالة إىل البلد وجب عليه استقبال القبلة والركوع مس

 والسجود لزوال السبب وهو السفر .

 طهور(( : ))َل يقبل اهلل صالة بغري`طهارة األعضاء من احلدث والنجس: قال -7

البخاري(، فال بد من طهارة اجلسد كامالا من احلدث األصغر  )رواه اخلمسة إَل

 كرب، وإزالة النجاسة يف أي مكان يف اجلسد قبل الصالة.واأل

أمر  `)فقد ثبت أنه ،رالوقوف عىل مكان طاهر: فالبد من الصالة يف مكان طاه-8

 املسجد( )رواه اخلمسة(. كان الذي تبول فيه األعرايب يف املبصب املاء عىل 

ء طاهر من مسألة : إذا صىل عىل بساط أو سجادة فيها نجاسية لكنه صىل عىل جز

السجادة صحت الصالة، أو كانت السجادة طاهرة ووضعت عىل مكان جاف  نجس 

 صحت الصالة لوقوف املصىل عىل املكان الطاهر.
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ُُ َلة ُالصَّ وض  َُُوف ر 
، ال برَِيةُ َثََمنَِيَة َعرَشَ َقاِدِر، َوقَِراَءُة نِّيىُة، َوَتكح َراِم، َوالِقَياُم لِلح ُكوُع َوُطَمأحنِينَُتُه،  اإِلحح ِة، َوالر  الَفاَِتَ

ِ َوُطَمأحنِينَُتُه،  َدَتنيح جح َ السى ُجوُد َوُطَمأحنِينَُتُه، َواجُلُلوُس َبنيح تَِداُل َوُطَمأحنِينَُتُه، َوالس  َواَِلعح

اَلُة َعىَل النىبِيِّ َواجُلُلوُس لِلتى  ِد فِيِه َوالصى ِد األَِخرِي َوالتىَشه  تِيُب َواَشه  ح ، َوامُلَواََلُة، فيه لِّتى

لِيَمُة األُوىَل.     َوالتىسح

 ض الصالة:وفر

 الفرض أي الركن بمعنى ما يتحقق من وجوده الوجود ومن عدمه العدم

ا: قصد الَشء-1 مقِّتناا بفعله، وحملها القلب ،  النية: وهي لغة: القصد. واصطالحا

ا ملا يف القلب، ويسن التلفظ  صبح أو ظهر أو غريه، صالة ينها من يوقصد تعِبا تأكيدا

ا وجب القصد فقط. قال رسول اهلل : ))إنَم األعَمل `وإن كانت الصالة نفالا مطلقا

 بالنيات(( متفق عليه. 

عرص ونطق خطأا الظهر صحت فائدة : إذا أخطأ يف التلفظ بالنية كأن قصد صالة ال

 لب ألنه حمل النية. الصالة والعربة بَم يف الق

 والقاعدة: )األمور بمقاصدها(.

: ))إذا قمت إىل الصالة فكرب((. تكبرية اإلحرام: وتكون بلفظ )اهلل أكرب(، لقوله -2

 )رواه اخلمسة(.

ن تكون بالعربية، فائدة : مجلة رشوط تكبرية اإلحرام أن تقع حال القيام يف الفرض، وأ

،  فاهلل أوَلا بعدها أكرب، وَل لِّتتيبوَلبد أن تكون بلفط )اهلل( وبلفظ )أكرب(، وَيب ا

تصح بمد اهلمزة أو الباء )أكبار( ألن معناه الطبل وَل تشديد الباء أو زيادة حرف الواو 
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كلمتني،  وأن  بينهَم )اهلل و أكرب( أو قبل لفظ اجلاللة )واهلل أكرب(، وعدم سكتة طويلة بني

وذي السبب، يسمع نفسه مجيع حروفها، ودخول الوقت للفرض والنفل املؤقت 

 وإيقاعها حال اَلستقبال، وتأخريها عن تكبرية اإلمام يف حق املقتدي.

ا إَل املريض الذي َل -3 القيام مع القدرة: وذلك يف صالة الفرض فال يصِّل جالسا

، فيستطيع القيام لقوله  ا، فإن َل تستطع فعىل جنب((. إن َل تستطع فقاع: ))صل قائَما دا

 .)رواه اخلمسة إَل مسلَم(

 : املريض يصِّل حسب استطاعته وله األجر كامالا إن شاء اهلل تعاىل. مسألة

ا وله نصف األجر. مسألة  : يف صالة النفل َيوز لغري املريض أن يصِّل جالسا

تتصل كلَمِتا ببعض من غري فصل، قراءة الفاَتة: يف كل ركعة، وَيب مواَلِتا بأن -4

أثنائها، قطعها وعليه إعادِتا، وهي سبع آيات، فحمد اهلل تعاىل يف فلو سبح أو عطس 

والبسملة آية منها َيهر ِبا يف مواضع اجلهر ويْس ِبا يف مواضع الْس، وَيب مراعاة 

قرأ بأم : ))َل صالة ملن َل ي`أحكام التجويد ِبا والتشكيل والشدات. قال رسول اهلل

 ن(.اواه الشيخالكتاب((. )ر

ظهر والعنق، ونصب الساقني والفخذين مع تفريق الركوع: أكمل الركوع تسوية ال-5

 األصابع عىل الركبتني َتاه القبلة.

الطمأنينة يف الركوع: وهي سكون بعد حركة، أو سكون بني حركتني، وأقلها سكون -6

 نحناء.بمقدار قول )سبحان اهلل( مع استقرار يف اَل

 اَلعتدال من الركوع: أي وقوف يفصل بني الركوع والسجود.-7

 الطمأنينة فيه: أي اَلستقامة والوقوف بقدر تسبيحة.-8
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السجود مرتني يف كل ركعة: بأن يضع املصِّل جبهته موضع سجوده من األرض، -9

والسجود لسبعة أعضاء خلرب الشيخني : ))أمرت أن أسجد عىل سبعة أعظم : اجلبهة 

 اليدين والركبتني وأطراف باطن القدمني((.و

ا بمقدار تسبيحة فأكثر.الطمأنينة يف السجود: -10  أي يظل ساجدا

 فائدة : َل بد من كشف اجلبهة عند مالمستها األرض.

ا باجللوس -11 اجللوس بني السجدتني يف كل ركعة: بقدر تسبيحة عىل األقل، قاصدا

اغفرِل وارمحني وعافني  رب"سن أن يقول: عبادة اهلل تعاىل، دون تطويل فاحش. وي

 . "واعف عني

  اجللوس بني السجدتني.الطمأنينة يف-12

 اجللوس األخري: ويكون يف الركعة األخرية قبل السالم.-13

 التشهد يف اجللوس األخري: سيأيت الكالم عن أكمل لفظه.-14

اللهم صل عىل بعد الفراغ من التشهد األخري: وأكملها ) الصالة عىل النبي -15

راهيم وعىل آل سيدنا إبراهيم، حممد كَم صليت عىل سيدنا إبسيدنا حممد وعىل آل سيدنا 

م وعىل آل يوبارك عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد كَم باركت عىل سيدنا إبراه

 سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد(.

ا: وَل يستثن-16 نية، الى إَل تكبرية اإلحرام تكون مع ترتيب األركان عىل ما ذكر سابقا

 .ة عىل رسول اهلل واجللوس األخري والتشهد والصال

ا مثل اَلعتدال من -17 املواَلة: هي تتابع األركان واحلركات، فال يطيل ركناا قصريا

 وإذا فعل بطلت صالته.، و التطويل يف اجللوس بني سجدتني ،الركوع
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 دة، صحت صالته.ذا كان التطويل بنية العباإفائدة: 

وأكملها )السالم عليكم ورمحة اهلل( التسليمة األوىل: وأقلها )السالم عليكم(، -18

 وَيب أن يكون السالم حال اجللوس.

*              *             * 
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ُ ُد ُالتََّشهُّ ل َفاظ 
َ
 ُأ

 َ ُة اهللِ ََخحُس َكلََِمٍت، التىِحيىاُت هللِىِ، َساَلٌم َعَليحَك َأُّي  َ َوَبَرَكاُتُه، َساَلٌم َعَليحنَا َوَعىَل ا النىبِي  َوَرمحح

ُهمى َصلِّ  ا َرُسوُل اهللِ، اللى دا َهُد َأنى حُمَمى َهُد َأنح ََل إَِلَه إَِلى اهللُ َوَأشح نَي، َأشح
احِلِ  َعىَل ِعَباِد اهللِ الصى

َد  ٍد، َوُهَو الَواِجُب، َوآلِِه َوَما َبعح نَِن.حُمَمى  ُه ِمَن الس 

 َخس مجل: ألفاظ التشهد: 

 .تعاىل  ) التحيات هلل ( أي الِّتحاب الكامل والثناء املعظم هلل-1

 ،خاطبملا `ي) سالم عليك أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ( السالم: التحية عىل النب-2

 والرمحة هي املعاملة باللني والرفق، ) وبركاته ( زيادة اخلري.

 أمته فخصها بالسالم. `النبي  ينَس عىل عباد اهلل الصاحلني ( َلعلينا و) سالم -3

ا رسول اهلل ( أي: أعِّتف وأعتقد أنه َل -4 ) أشهد أن َل إله إَل اهلل، وأشهد أن حممدا

ا ا  معبود بحق إَل اهلل وأعِّتف وأعتقد أن سيدنا حممدا ا ومبرشا رسول اهلل أرسله اهلل هاديا

ا  . ونذيرا

الة هي الدعاء بخري، وهي من اهلل تعاىل رمحة، ومن املالئكة لِّ ( الص) اللهم ص-5

 استغفار، ومن الناس دعاء. 

وقيل: سَمه جده  "السيدة آمنة" سمته ِبذا اَلسم أمه "محد"حممد ( مأخوذ من عىل ) 

ا يف السَمء وسمي  "عبد املطلب" ا يف األرض، وحممودا لكثرة  "حممد"حتى يكون حممدا

 ه ( هم بنو هاشم و بنو املطلب.دة. ) وآلاله احلميخص

يف التشهد  فائدة: لفظ ) اللهم صلِّ عىل حممد ( واجب و لفظ ) وآله ( سنة أبعاض

 .األخري
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تنبيه: حديث: ))َل تسيدوِّن يف الصالة((. َل أصل له. والسيادة أدب، واألدب مقدم 

 .فخر ( ) أنا سيد ولد آدم وَل قال رسول اهلل  عىل اَلتباع

ُغةُالتشهدُالاكملةُيص
التحيات املباركات، الصلوات الطيبات هلل، السالم عليك أُّيا النبي ورمحة اهلل " 

ا  وبركاته، السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن َل إله إَل اهلل، وأشهد أن حممدا

دنا صليت عىل سيرسول اهلل ، اللهم صلِّ عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد كَم 

وعىل آل سيدنا إبراهيم، وبارك عىل سيدنا  حممد وعىل آل سيدنا حممد كَم  إبراهيم

 .   "باركت عىل سيدنا إبراهيم وعىل آل سيدنا إبراهيم إنك محيد جميد
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ُُ َلة ُالصَّ وض   َُوف ر 

، َوِمنحَها  بِيٌّ َساٍم ِمنحَها، َقلح ، َوِمنحَها َبَدِِّنٌّ َثاَلَثُة َأقح ُل النِّيىةُ لَِساِِّنٌّ َوى َراِم ، َفاألح برَِيُة اإِلحح ، َوالثىاِِّن َتكح

اَلُة  َعىَل النىبِي ُد يِف اجُلُلوِس األَِخرِي َوالصى ِة َوالتىَشه  َراَءُة الَفاَِتَ
لِيَمُة األُوىَل،  َوقِ َوالتىسح

 َوالثىالُِث َبِقيىُة الُفُروِض.

 وهذا إمجال بعد تفصيل.أي أقسام أركان الصالة.  الة:فروض الص

 ركن قلبي: واحد وهو النية. -1

ركن لساِّن: أي قوِل. سمي بذلك ألنه يشِّتط عىل املصِّل أن يتلفظ به وهو:  -2

، والتسليمة تكبرية اإلحرام، والفاَتة، والتشهد األخري، والصالة عىل النبي

 األوىل.

الركوع، واَلعتدال، والسجود، ركن بدِّن: أي فعِّل وهو: القيام، و -3

 د يف التشهد األخري.واجللوس بني السجدتني، والقعو

 وَل يذكر املصنف القسم الرابع وهو 

 .أي ترتيب األركان فال يركع قبل قراءة الفاَتة "الِّتتيب"ركن معنوي:  -4

*             *            * 

 

 

 

 



77 
 

َُُعاٌضَُو ب 
َ
أ َلةُ  ُالصَّ نَن   َُهي َئاٌتُوَس 

َعاُض ِستىٌة، الُقنُ  اَلُة َعىَل وُت، َوالِقَياُم َلُه، َوالَفاألَبح ُل، َواجُلُلوُس َلُه، َوالصى ُد األَوى تىَشه 

ِد األَِخرِي. النىبِي اَلُة َعىَل آلِِه يِف التىَشه   فِيِه َوالصى

 سنة أبعاض

القنوت يف الصبح، وحمله عند اَلعتدال من الركعة الثانية، عن أنس بن  -1

رواه  يقنت يف الصبح حتى فارق الدنيا((  `اهلل قال: ))ما زال رسول مالك 

 أمحد .

 القنوت يف صالة الوتر يف النصف الثاِّن من شهر رمضان. -2

 ت .القيام للقنو -3

 التشهد األول. -4

 األول.يف التشهد  الصالة عىل النبي -5

 اجللوس للتشهد األول. -6

 يف التشهد األخري. آلهالصالة عىل  -7

 .اهلل رسول   للصالة عىل ة أي تابعةالتبعيتكون بالنبي  تنبيه: الصالة عىل آل

 تنبيه: الصالة عىل اآلل يف التشهد األول مكروهة.

 تتمة: سنن الصالة قبل الدخول فيها شيئان:

  .لغة: اإلعالموهو األذان:  -1



78 
 

َلُم به دخول وقت الصالة املفروضة. وألفاظه تسع عرشة ورشع ا: قول خمصوص ُيعح

رَبُ : )اهي  كلمة رَبُ  هللُاَ  هللُ َأكح رَبُ ا، َأكح رَبُ  َاهللُ هللُ َأكح َهُد َأنح َلى َأكح َهُد َأنح َلى إَلَه إَِلى اهللُ، َأشح ( ،)َأشح

ُسوُل اهللِ(،  ا رى دا َهُد َأنى حُمَمى ُسوُل اهللِ، َأشح ا رى دا َهُد َأنى حُمَمى  إَلَه إَِلى اهللُ( ،)َأشح

اَلِة، َحيى َعىَل الصى   الحَفاَلِح( ، ىَل اَلِة( ،)َحيى َعىَل الحَفاَلِح، َحيى عَ )َحيى َعىَل الصى

، َلَ إَلَه إَِلى اهللُ( رَبُ رَبُ َاهللُ َأكح  .)اهللُ َأكح

َع َلستنهاض احلاَضين إىل الصالة. وألفاظها إحدى  -2 اإلقامة هي قول خمصوص رُشِ

رَبُ )اعرشة كلمة  رَبُ  َاهللُ هللُ َأكح َهُد َأنح َلى إَأكح ا َلَه إَِلى اهللُ، َأشح ، َأشح دا ُسوُل اهللِ، َحيى َهُد َأنى حُمَمى رى

اَلِة، اَلُة، َقدح َقاَمِت  َقدح َقاَمِت  ،الحَفاَلِح  َعىَل  َحيى  َعىَل الصى اَلُة، الصى ، َلَ  الصى رَبُ رَبُ َاهللُ َأكح َاهللُ َأكح

 إَلَه إَِلى اهللُ(.

 مؤذن واحد يف البلد. يكفي أن يؤذنسنة كفاية ف*حكم األذان واإلقامة: 

فيقول  "حي عىل الفالح"حتى  "حي عىل الصالة"مسألة : يسن ترديد األذان إَل يف 

 . "َل حول وَل قوة إَل باهلل  "املردد لألذان 

الصالة خري " "حي عىل الفالح "مسألة : يزاد يف صالة الصبح يف ألفاظ األذان بعد  

 . ` " دقت يا رسول اهللص"  وَييب السامع" من النوم 

 إجابة اۡلؤذن سنة وعلى السامع إجابة كل مؤذن .تنبيه : 
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ُ ُن وت ُال ق  ل َفاظ 
َ
ُُأ

َت، َوَعافِنِي فِيَمنح َعاَفيحَت، َوَتَولىنِي فِيَمنح َتَولىيحَت، َوَباِركح ِِل فِيََم  ِدِِّن فِيَمنح َهَديح ُهمى اهح اللى

َطيحَت، َوقِنِي رَشى َما ِِض وَ  َأعح َك َتقح ُه ََل َيِذل  َمنح َواَليحَت، َقَضيحَت، َفإِنى ََل ُيقحََض َعَليحَك، َوإِنى

نَا َوَتَعاَليحَت، َوَصىلى اهللُ َت َربى َت، َتَباَركح ٍد َوآلِِه  َوََل َيِعز  َمنح َعاَديح يِّ حُمَمى َعىَل النىبِِّي األُمِّ

بِِه َوَسلىم.  َوَصحح

 لغة: الثناء  .نوت معناه الق ألفاظ القنوت:

ا : ذكر خمصوص مشتمل عىل ثناء ودعاء .  اصطالحا

كل أمري، وارزقني الربكة واخلري، وامحني  واملعنى: يا اهلل ارزقني اهلداية والعافية، وتوَل 

وَل عز إَل بيديك، تعاظمت  ،من رش ما يقع يف املستقبل، فال يذل من اعتمد عليك

 وتقدست يا اهلل.

ا َل ُسا.: القتنبيه  نوت جهرا

ا فالبد من صيغة اجلمع فال يقول : تنبيه . "اللهم اهدنا"بل  "اللهم اهدِّن"إذا كان إماما

 وإذا دعا بياء املتكلم وَل يعم املصلني بالدعاء فقد خاِنم.

 القنوت يف كل الصلوات بعد الرفع من الركوع يف آخر ركعة.ويصح عند النوازل : فائدة
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َعاُض ال ِو، َفإِنح ُتِرَك ُسُجوُد ِستىُة َواألَبح هح ا لِلسى با ا َسَجَد َندح وا ا َأوح َسهح دا َمُة إِنح َتَرَكَها َعمح امُلَتَقدِّ

َء َعَليحِه. ِو َفاَل ََشح هح  السى

 وهي  سجود السهو هو سجدتان يف آخر الصالة إذا فعل أسبابه: أسباب سجود السهو:

ا من أبعاض -1          الصالة املتقدمة ذكرها. أن يِّتك املصِّل بعضا

 الشك يف عدد الركعات. فيبنى عىل اليقني وهو األقل ثم يسجد للسهو.-2

ا، إذا كان يبطل عمده الصالة، كأن أتى بركعة زائدة -3        ارتكاب فعل منهي عنه سهوا

 ثم تنبه فيسجد للسهو، وكأن وقف للخامسة ثم جلس.

ا كأن قرأ سورة )سنة هيئة( قبل الفاَتة  انقل الَشء من أفعال الصالة ركنا -4        أو بعضا

بعد التشهد وقبل  )ركن( فعليه أن يعود لقراءة الفاَتة ويسجد للسهو يف آخر الصالة

وكذلك لو وضع ركناا مكان ركن،كأن قرأ التشهد وهو قائم مكان قراءة  السالم،

 الفاَتة.

ك أم سها، ألن سجود بطل صالته سواء تعمد الِّتتفائدة: من ترك سجود السهو َل 

 السهو سنة فقط.

مسألة: إذا سلم ثم تذكر سجود السهو والفاصل قريب صح سجوده بعد السالم، أما 

 . فقد فات حمل السجود فال يصح سجوده السالمإذا طال الفاصل بعد 
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ِن ِعنحَد ا ُع الَيَديح ا َوِهَي َكثرَِيٌة ِمنحَها، َرفح ُجُد هَلَ ُع إلِ َواهَليحَئاُت ََل َيسح َو َمنحكَِبيحِه، َوَوضح َراِم َحذح حح

ِضِع ُسُجوِدِه، َوُدَعاُء  تِِه، َوَنظحُرُه إىَِل َموح َق ُُسى ِرِه َوَفوح َت َصدح ى ََتح َ نَي َعىَل الُيْسح الُيمح

ُه  رَصُ تَِتاِح، َوَأخح َرةا "اَلفح ُد هللِىِ َكثرِياا، َوُسبحَحاَن اهللِ ُبكح رَبُ َكبرِياا َواحَلمح ُ "َوَأِصيالا  اهللُ َأكح ، َوَغريح

ُهوَرِة. نَِن امَلشح  َذلَِك ِمَن الس 

 سنن اهليئات:

بحيث َتاذى أطراف أصابعه أعىل  ،رفع اليدين حذو املنكبني مستقبال ِبَم القبلة -1

 أذنيه وإِباماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه يف أربع مواضع:

 .عب(. عند اهلوي إىل الركو  أ(. عند تكبرية اإلحرام.

 ج(.عند الرفع من الركوع.

 د(. عند القيام من التشهد األول والقيام للركعة الثالثة.

َل يوجد رفع لليدين عند السجود أو القيام من األوىل للثانية أو القيام من الثالثة  -

 للرابعة .

وضع بطن كف اليد اليمنى عىل ظهر اليد اليْسى: ويكونان َتت عظم الصدر  -2

 الا إىل جهة يساره نحو القلب.مائوفوق الْسة 

 النظر إىل موضع السجود ألنه أقرب للخشوع.-3

 السبابة(.أصبعه )  ةفائدة: النظر يف التشهد َل َياوز إشار

وحمله بعد تكبرية اإلحرام وقبل التعوذ، وَل يكون إَل يف الركعة دعاء اَلفتتاح: -4

 األوىل.
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( رواه مد هلل كثرياا وسبحان اهلل بكرة وأصيالا واحلاهللُ أكرُب كبرياا ) : ولفظه قول النبي 

لَِما َوَما َأَنا ِمَن  ،مسلم ا ُمسح َض َحنِيحفا َمَواِت َواحآلَرح ِهَي ِللِذيح َفَطَر السى ُت َوجح هح أو)َوجى

 َ كنِيح ِ َ َلَ ،املحُرشح حَياَي َومَمَايِتح ِهللِ َربِّ الحَعامَلنِيح َك َلُه َوبَِذلَِك رَشِ  ُقلح إِنى َصاَليِتح َوُنُسكِيح َوحمح يح

( رواه مسلم. َ لِِمنيح ُت َوَأَنا ِمَن املحُسح  ُأِمرح

 مسألة : يكره دعاء اَلفتتاح يف صالة اجلنازة حيث يراعى فيها التخفيف .

ا يف مجيع الصلوات الْسية -5 اَلستعاذة: وهي سنة يف كل ركعة قبل البسملة وتكون ُسا

 لقرآن  )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(.جاء يف او اجلهرية. وأفضل صيغة هلا ما 

صالة الصبح، والركعة هي: مواضع اجلهرواجلهر يف موضعه واإلُسار يف موضعه: -6

األوىل والثانية من املغرب والعشاء. ومواضع الْس هي: صالة الظهر، والعرص، والركعة 

 الثالثة من املغرب، والثالثة والرابعة من العشاء.

 آمني( بمعنى: استجب.التأمني: قوله )- 7

 قراءة السورة بعد الفاَتة: أو أي جزء مفهم من القرآن ولو جزء من آية. - 8

التكبريات عند الرفع واخلفض: املراد: تكبريات اَلنتقال وهي استئذان اهلل تعاىل يف - 9

 التنقل من موضع إىل موضع آخر. 

 واملأموم. وهي لإلمام "مدسمع اهلل ملن محده ربنا لك احل"قول  - 10

التسبيح يف الركوع والسجود: ففي الركوع يقول )سبحان ريب العظيم( ويف  -11

السجود يقول )سبحان ريب األعىل(، وأقل الكَمل ثالث تسبيحات وللمطيل إحدى 

 .تسبيحة عرشة 
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وضع اليدين عىل الفخذين: يف اجللوس للتشهد يبسط اليد اليْسى ويقبض اليد  -12

ا.  منى إَل املسبحةالي  فإنه يشري ِبا متشهدا

 اَلفِّتاش يف مجيع اجللسات: بأن َيلس عىل القدم اليْسى.  -13

 ملتصقة باألرض. ةالتورك يف اجللسة األخرية : بأن َيلس عىل املقعد -14

 .التسليمة الثانية -15

 
 
 
 

*                   *                     * 
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ََُُلة ُالصَّ ل  َُُوي ب ط 
َبةا َأوح َيابَِسةا عَ  ُفوٍّ َعنحَها َرطح ِ َمعح ا، َوُوُقوُع َنَجاَسٍة َغريح وا ا َأوح َسهح دا َياَء، احَلَدُث َعمح ُة َأشح َ رشح

َها يِف  ُِّتح ح َيسح َرةِ إِنح ََل ُف الَعوح ، َوَكشح ِ إَزاَلتَِها يِف احَلالِّ بِِه َأوح َبَدنِِه ِمنح َغريح ، َوالَكاَلُم  َعىَل َثوح احَلالِّ

ا، وَ ال دا ٌب َعمح ٌل َورُشح َبُة الَفاِحَشُة، َوَأكح ُد، َوالَعَمُل الَكثرُِي، َوالَوثح يرُِي  َعمح َباُر الِقبحَلِة، َوَتغح تِدح اسح

َتنََع ِمنح  ٍد َأِخرٍي إَِذا امح ٍة َأوح َتَشه  نُُح إَِلى يِف َفاَِتَ َقَهُة َوالتىنَحح ا بَِس النِّيىِة، َوالَقهح َبِب قَِراَءِِتََِم ُِسًّ

َغمٍ  ِوهِ  َبلح ٍد وَنحح ٍة َوَتَشه  ا إَِلى يِف َفاَِتَ دا ٍض ِمنح ُفُروِضَها َعمح َياَدُة يِف َفرح ا، َوالزِّ دا ٍن َعمح ، َوَقطحُع ُركح

 َأِخرٍي.

 مبطالت الصالة:

 احلدث: لغة: الَشء احلادث.  -1

 َل مرخص. واصطالحا: أمر اعتباري يمنع من صحة الصالة حيث 

 حلديث:)َل تقبل صالة من أحدث حتى يتوضأ(، ه انفالت الريحواملرخص كمن عند

 متفق عليه .

 وقوع نجاسة: فالنجاسة: لغة: الَشء املستقذر.  -2

 واصطالحا: مستقذر يمنع من صحة الصالة حيث َل مرخص. 

رشوط صحة مثاهلا مالقاة النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن فتبطل الصالة، فمن 

 الصالة الطهارة.

 .فهو من أصحاب األعذار رخص كمن عنده سلسل البولوامل 

مسألة: إذا وقعت عىل املصِّل نجاسة جامدة وأمكن إزالتها صحت الصالة، أو كانت 

 رطبة وأمكن خلع الثوب صحت الصالة.
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 كشف العورة إن َل يسِّتها يف احلال. -3

ا الكالم العمد: ليس املراد هنا ما يِّتكب من -4 من  كلمتني، بل ما كان مؤلفا

 رفني فأكثر عن عمد، أما قليل الكالم ناسياا فال يبطل. ح

 روى مسلم: ))إن هذه الصالة َل يصح فيها َشء من كالم الناس((. 

ا وكان املصِّل عاملا بالتحريم. ا كثريا  فائدة: قد يكون الكالم مبطالا للصالة إذا كان عمدا

 اس وإن ظهر منه حرفان.فائدة: يعذر يف التنحنح والعط

كثري والوثبة الفاحشة: املراد بالعمل احلركات املخالفة للصالة العمل ال -5

برشط أن تكون كثرية، وهي ما زادت عن حركتني يف الركن الفعِّل الواحد، فهذا 

 خمالف لنظام وروح الصالة.

ك َل فائدة: َل تبطل الصالة باحلركات اخلفيفة، كتحريك األصبع دون الكف، ألن ذل

 ، وكذلك َل ترض اخلطوة الواحدة.َيل ِبيئة اخلشوع والتعظيم

األكل والرشب: ألن األكل ينايف الصالة ويشعر باإلعراض عنها، فإذا أكل  -6

 ناسياا شيئاا قليالا فال تبطل.

 مصة.احل حبة  فائدة: ضابط األكل القليل حدده العلَمء بقدر

ن مصها ووصل َشء منها إىل جوفه فإفائدة: إذا كان يف فم املصِّل حلوى أو سكرة ي

 ذلك َيري عليه حكم الطعام فيبطل الصالة.

استدبار القبلة: وتكون بتحول الصدر أو بعضه عن جهة القبلة، قال تعاىل:  -7

دُ اَُشطرَُُوَجَهَكُُفََول ُ﴿  (. 149﴾ )البقرة: ُحَلرَامُ اُلَمسج 

 رشوط صحتها.فإذا حدث التحول عن القبلة بطلت الصالة لفقد رشط من 
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ا بطلت الصالة.فائدة: إذا َتول املصِّل ع  ن القبلة سواء أكان باختياره أم قهرا

تغيري النية: إذا دخل املصِّل الصالة فعليه أَل يغري النية أو يعلقها عىل َشء،  -8

أو أن ينوي اخلروج من الصالة ، : ))إنَم األعَمل بالنيات(( متفق عليه لقوله 

 .صالتهبطلت  بمجرد هذا القصد

ا ثم قلبه  نفالا معيناا كصالة الضحى بطلت الصالة، وإذا قلبها نفالا فائدة: إذا صىل فرضا

ا صحت الصالة.  مطلقا

 فائدة: إذا كان يصِّل الظهر فوجد َمنح يصِّل العرص فال َيوز القطع.

 فرض بطلت الصالة. صالة مسألة: إذا دخل املصِّل يف صالة النفل وأراد تغيري النية إىل

 فمكروهة.أما اَلبتسامة  ،هقهة: وهي الضحك بصوتالق -9

ا: فإذا قطع ركناا قولياا  -10 قطع الركن أو زيادة يف ركن من أركان الصالة عمدا

ا كقراءة الفاَتة أ إذا زاد ركناا فعلياا  وكذلك ،وركوع بطلت صالتهأوفعلياا عمدا

 فقط كركوع وسجود بطلت الصالة.

ا الردةتنبيه  .، وهي لغة: الرجوع: من مبطالت الصالة أيضا

ا: قطع ا   إلسالم إىل الكفر.واصطالحا

*                       *                        * 
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َا َليحَس َعَليحَها َأَذاٌن، َفإِنح َأذى  َ َأِنى ُجِل يِف مَجِيِع َما ُذكَِر َغريح َأُة َكالرى ِسَها َأوح َوامَلرح َنتح لِنَفح

َفُع يَ َأَقاَمتح َجاَز  ا، َوَترح َِتَ َفُع َصوح َمِة َلكِنح ََل َترح ُجُل إىَِل َشحح َييحَها َوالرى َراِم إىَِل َثدح ا ِعنحَد اإِلحح َ َدُّيح

ا َجاَز َوإِِن  َأُة بِالِقَراَءِة، َفإِنح َجَهَرتح ِِبَ َهُر امَلرح َضَها إىَِل َبعحٍض، َوََل ََتح ُأُذَنيحِه، َوَتُضم  َبعح

ِذَنتح يِف  ُتؤح َها األَيح اسح َبتح بَِبطحِن َكفِّ اَلِة ََضَ ِقبحَلِة الصى َشةا َأَصابِِعَها لِلح َِّتِ َأُة ُمفح ُعُد املَرح َمن، َوَتقح

ُجِل. َها َكالرى  َوَكيحَف َجَلَستح فِيَها َجاَز َوِهَي يِف اجَلَلَساِت َكلِّ

 ما َتالف فيه املرأة الرجل يف الصالة:

أذنت لنفسها أو أقامت جاز لكن َل ترفع صوِتا ليس عىل املرأة أذان : فإن  -1

 الرجال األجانب.يف حضور 

ترفع يدي املرأة عند تكبرية اإلحرام إىل ثدُّيا كنوع من اإلستار والرجل إىل  -2

 شحمة أذنيه. 

أما الرجل فإنه  ،تضم املرأة بعضها إىل بعض يف الركوع والسجود للسِّتة -3

 َيايف أي يباعد عن جنبيه.

ا لعورته.فائدة: يضم ال  رجل بعضه إىل بعض إذا كان ساترا

 رأة بالقراءة: فإن جهرت ِبا جاز.َل َتهر امل -4

 تنبيه: صوت املرأة ليس بعورة إَل إذا تصنعت من أجل الفتنة. 

يف الصالة َضبت ببطن كفها أخطأ اإلمام يف الصالة واحتاج إىل تنبيه إن  -5

 األيمن عىل ظهرالكف األيْس حتى يعلم املصلون بخطأ اإلمام فينبه. 
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ها وتضع أطراف أصابعها للقبلة تقعد املرأة مفِّتشة بدناا، وتنصب يمنا -6

فيسن هلا اَلفِّتاش يف  ،وكيف جلست فيها جاز وهي يف اجللسات كلها كالرجل

 األخرية. ويسن التورك يف اجللسة ،مجيع اجللسات

تنبيه: عورة املرأة يف الصالة اجلسد كله إَل الوجه والكفني، أما الرجل فعورته ما بني 

 ا من العورة. تليس الْسة إىل الركبة، والْسة والركبة

 

 

 

 

 

*              *              * 
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ُ ََناَزة
 
ُاْل ُلََعَ َلةُ  ُالصَّ وض   َُوف ر 

 ، َفِريَض َأَحَد َعرَشَ ُض لِلح َقاِدِر، َوالنِّيىُة، َوالتىَعر  ، َيُقوُل: ُأَصِّلِّ َعىَل َهِذِه اجَلنَاَزةِ ةِ الِقَياُم لِلح

ا إَِماماا َأوح َمأح  ضا َنى َفرح ، َوَأدح اَلُة َعىَل النىبِيِّ ِة، َوالصى َراَءُة الَفاَِتَ
برَِياٍت، َوقِ َبُع َتكح ُموماا، َوَأرح

َميِّ  اءِ لِلح عى ُع الد  ُط َخلح َِّتَ َها، َوُيشح ِ لِيَمُة األُوىَل َكَغريح ُه، َوالتىسح مَحح ُهمى ارح ِفرح َلُه اللى ُهمى اغح ِت، َوُهَو اللى

َليحِه، َوَيِقُف  ِن.َنعح ا إِنح َكاَنا َطاِهَريح   َعىَل َظاِهِرِِهَ

 إذا مات اإلنسان املسلم فله عىل األحياء حقوق َيب مراعاِتا وهي:

 . الدفن.4            . الصالة عليه.3 كفن. . ال2  الغسل.

حكم الصالة عىل اجلنازة: فرض كفاية )إذا قام به البعض سقط اإلثم واحلرج عن 

 الباقني(.

 اجلنازة:فروض صالة 

 القيام للقادر: َل َيزئ القعود مع القدرة. -1

 ويسن التلفظ ِبا. ،النية: حملها القلب -2

 بمطلق الفرض.يكفي التعرض فالتعرض للفريضة:  -3

 بل يصح إن كان يصِّل ،تعيني اإلمامة: املعتمد أنه َل يشِّتط نية اإلمامة -4

ا ل: )أصِّل عىل هذه واملؤلف أشار هنا عىل سبيل التعليم. وألفاظ النية مث ،منفردا

ا ا إماما ا هلل تعاىل(.أو  اجلنازة فرضا  مأموما

ا ساهياا َل تبطل صالته. -5  أربع تكبريات: فلو كرب َخسا

وَل يسن قراءة دعاء  ،الفاَتة: واألفضل أن تكون بعد تكبرية اإلحرام قراءة -6

 اَلفتتاح قبلها وكذلك قراءة السورة بعدها مراعاة لإلُساع.
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 بعد التكبرية الثانية. `الصالة عىل النبي  -7

 فائدة: الصالة عىل اآلل سنة وليست من الواجبات.

للميت، وهو )اللهم اغفر الدعاء للميت بعد التكبرية الثالثة: وأدنى الدعاء  -8

 له، اللهم ارمحه(.

 فائدة: إن كان امليت طفالا َل يبلغ قال: )اللهم اجعله فرطاا ألبويه(.

واغفر  ،الرابعة: )اللهم َل َترمنا أجره وَل تفتنا بعدهفائدة: يسن أن يقول بعد التكبرية 

 لنا وله(.

 سار فسنة.السالم: )السالم عليكم( عىل اليمني، أما السالم عىل الي -9

وَيوز أن  َيب خلعهَم إن كان فيهَم نجاسة، وإَل فال َيب لكنه سنة :خلع نعليه -

 يقف عىل ظاهرِها إن كانا طاهرين.

 مثل الطهارة واستقبال القبلة وسِّت العورة وغريها. يشِّتط ما تصح الصالة به:و  -

 فائدة: يصِّل الناس عىل اجلنازة يف أي وقت حتى يف أوقات الكراهة. 

 وتصِّل يف املسجد أو يف أي مكان.

 فائدة: يقف اإلمام عند الرأس أمام الرجل، وعند الوسط أمام املرأة زيادة يف السِّتة.

ب يف بلد أخرى إن علموا بغسله، وسميت بالغائب الغائامليت تتمة: َتوز الصالة عىل 

 حيث يغيب جسد امليت أثناء الصالة عن املصلني. 

 صالة الغائب. ملك صىّل عىل النجاَش  `ودليل ذلك أن النبي

ا ومن يؤخر ؟ م أَماما  مسألة : إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وطفل من ُيَقدى

 بيان ثم النساء .اجلواب: يقدم الرجال مما يِّل اإلمام ثم الص
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قال ابن املنذر: وممن قال  يقدم الرجال مما يِّل اإلمام ثم  "قال اإلمام النووي رمحه اهلل:   

اء ورائهم : عثَمن بن عفان وعِّل وابن عمر وابن عباس واحلسن واحلسني وزيد بن النس

 ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري وأبو قتادة وسعيد بن املسيب والشعبي وعطاء

والنخعي والزهري وَييى األنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأمحد 

  .انتهى من) شرح اۡلهذب( " وإسحاق، قال وبه أقول 
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ُُ ََكة  ُوَالزَّ

ُروِف.فِيح َواِجَبة ٌفِيََم َوَجَبتح  ا امَلعح  ِه بِنَِصاِِبَ

 : لغة: النمو، والزيادة، والربكة، والتطهري.تعريف الزكاة

: جزء حمدد من املال الذي بلغ النصاب، يدفعه املسلم عىل سبيل التملك ملستحقيه رشعاا 

َما﴿الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف قوله : 
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 ٱّللَّ

 ُ  ( 60﴾. ) سورة التوبة :  َحِكيم َعِليم   َوٱّللَّ

 السنة الثانية من اهلجرة. يفشعبان  شهر فرضت يف:  ؟متى فرضت الزكاة

قُِ من القرآن الكريم عىل وجوِبا قال اهلل تعاىل: ﴿الدليل : أدلة مرشوعيتها
 
أ ُْو  وا ُيم 

كِعِنيُ  ُٱلراَٰ ع  واُْم  ع  و ٱۡرك  ةُ  وَٰ ك  و ء ات واُْٱلزا ةُ  ل وَٰ  (.43﴾. )سورة البقرة :  ٱلصا

: )بني اإلسالم عىل َخس: شهادة أن َل إله إَل والدليل من السنة النبوية املطهرة قال

اهلل وأن حممداا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم 

 وفريضتها ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة.، رواه البخاري ومسلم وأمحدرمضان(

اإليَمن ِبا واجب وأداؤها فرض عىل من توافرت فيه رشوط وجوِبا، فمن  حكمها: 

 . فاسقأنكرها َكَفَر، ومن َل يؤدها مع اَلعِّتاف ِبا 

 رشعت ملنع البخل. -1    حكمة مرشوعية الزكاة:

  عىل نعمه التي أنعم ِبا عىل األغنياء. تعاىلأداؤها شكر هلل -2

 أداؤها سبب من أسباب املحبة بني الناس. -3

 أداؤها محاية للَمل وصيانة وتطهري له. -4
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 أداؤها يقِض عىل انتشار الفقر والبطالة يف املجتمع. -5

إخراج الزكاة يزكي النفس ويطهرها من البخل والشح والطمع  -1 فضل الزكاة :

 وزينتها والغفلة عن اآلخرة . قال تعاىل : ﴿لدنيا وشدة احلرص عىل ا
ۡ
ذ
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َٰ
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ۡيِهۡم

َ
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َ
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َ
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َ
  َسك

ه
ُهۡم

َّ
ُ  ل ﴾.   َعِليم   َسِميع   َوٱّللَّ

 (. 103) سورة التوبة : 

 إخراجها َيدث التكافل اَلجتَمعي.فب، األغنياءالزكاة حق للفقراء يف أموال  -2

قال: )من فّرج عن   `الزكاة تفك كربة من كرب الناس وعن ابن عمر أن النبي -3

 مؤمن كربة من كرب الدنيا فّرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة(متفق عليه.

 عىل من َتب الزكاة:

ة عىل الكافر وَل عىل فال َتب الزكا ،املالك للنصاب ،احلر ،الزكاة واجبة عىل املسلم

 الفقري أو من معه مال أقل من النصاب.

ومّر عليه عام  ،َيب إخراج الزكاة إذا بلغ املال النصاب متى َيب إخراج مال الزكاة:

موال هجري كامل عىل الفور أى َل َيوز تأخريها، فالفقراء أحوج ما يكونون إىل هذه األ

ى نِ الغَ  ُل طح :)مَ `أيب هريرة، قال م عىل قضاء حوائجهم ومعاشهم عنالتي تساعده

 ( )متفق عليه(.مُ لح ظُ 

ا عن حاجتك  ،جراماا من الذهب 85اَلا يساوي مإذا كنت َتلك  مقدار زكاة املال: زائدا

ومّر عليه احلول ) سنة هجرية كاملة ( وجب  ،بعد سداد دينك ونفقة أهلك ومن تعول

 %. 2,5 فيه الزكاة ومقدارها
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 أشياء : وَتب الزكاة يف َخسة 

 املواَش )اإلبل والبقر والغنم(. -1

 األثَمن )الذهب والفضة(. -2

 الزروع والثَمر.  -3

 الركاز. -5                  عروض التجارة. -4

 زكاة املواَش * 

اإلبل : أول نصاب اإلبل َخس وفيها شاة. )عمرها سنة ودخلت يف السنة  -1

 . فتخرج زكاة اإلبل كَم هو موضح باجلدول : الثانية(

 اة واحدةش 5

 شاتان 10

 ثالث شياه 15

 أربع شياه 20

 دخلت يف السنة الثانية( عمرها سنة و بنت خماض)وهي اإلبل التي 25

 

البقر :أول نصاب البقر ثالثون وفيها تبيع )عمره سنة ودخل يف السنة  -2

 ُمِسنّةا )عمرها سنتان ودخلت يف السنة الثالثة(.الثانية(، ويف أربعني 

نصاب الغنم أربعون وفيها شاة )َجَذَعٌة من الضأن عمرها سنة الغنم : أول  -3

 ودخلت يف السنة الثانية( أو  )َثنِيىُة من املعز عمرها سنتان ودخلت يف السنة الثالثة(.



95 
 

 شاة واحدة 120إىل  40من 

 شاتان 200إىل  121من 

 ثالث شياه 300إىل  201من 

 أربع شياه 400إىل  301من 

 ئة بعد ذلك شاة.ويزداد يف كل ما

       . امللك التام. 3   .احلرية.2  اإلسالم.. 1  رشائط وجوب زكاة املواَش : 

 . احلول. 5        النصاب.. 4

ُم: أي تأكل وترشب من غري نفقة، أما املواَش التي ُتعحلف بَمل . 6 وح ، فال زكاة فيهاالسى

 فإذا كانت تباع فأحكامها زكاة عروض التجارة .

 األثَمن:  زكاة 

من  4,25الذهب: مقدار النصاب يف الذهب عرشون مثقاَلا، واملثقال دينار يساوي . 1

 % َترج ذهباا أو قيمة من املال. 2,5جراماا فأكثر وفيه  85اجلرامات فاملجموع 

 % فضة أو ماَلا. 2,5جراماا َترج 595درهم = 200النصابالفضة: مقدار . 2

 رشائط وجوب زكاة األثَمن: 

 . امللك التام.3   . احلرية.2   اإلسالم. .1

 . احلول. 5  . النصاب. 4 

 ) فرع ( : زكاة احلِّل:

ٌم .حُمَ  – ب . مباح –أ   احلِّل نوعان :  رى
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الفضة أو حِّل الذهب للرجال، أما احلِّل فاحلِّل املحرم فيه الزكاة، مثل أواِّن الذهب أو 

زكاة فيه، وكذلك حِّل املرأة املباح  املباح للرجال مثل خاتم الفضة بدون إُساف، فال

 للزينة من غري إُساف عادة فال َتب فيه الزكاة .

فائدة : األذن أو السن أو األنف من ذهب أو حلية احلرب بالفضة للرجال ليس فيها 

 زكاة.

 زكاة الزروع: 

 الزروع :أي النبات الذي يزرعه اإلنسان فتجب فيها الزكاة بثالثة رشائط :

الزروع مما يزرعه اآلدميون: مثل البقول والقمح، فال َتب يف زرع َنَبَت أن تكون . 1

 بدون زارع كحشائش الصحراء والغابات.

مدخراا : قوتاا أي طعاماا َضورياا مما َيتاجه الناس، ومدخراا أي  أن يكون الزرع قوتاا . 2

حفظ يف من غري  يدخر قابالا للتخزين والبقاء مثل )األرز، القمح، العدس، الفول(

 ثالجة.

:))َل تأخذ الصدقة إَل من هذه األربعة : الشعري واحلنطة، والتمر ، ودليله : قوله 

قوت مدخر، وما ذكر يف احلديث ليس عىل سبيل  ، فكلها والزبيب(( )رواه البيهقي(

 احلرص، وإنَم هو مثال ملا عندهم من زروع . 

: )ليس فيَم دون َخسة أوسق ` أن يبلغ النصاب َخسة أوسق َل قرش فيها : لقوله. 3

 صدقة((. )رواه الشيخان(.
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نة باليد فائدة :الوسق ستون صاعاا باإلمجاع ، والصاع أربعة أمداد ، واملد مقداره احلف

صاع  300أوسق =  x 5صاعاا  60جرام تقريباا فيكون )510وياملعتدلة وهي تسا

 تقريباا.  القرشخالية من  كيلو( 720وقيل 675وقيل  612تقريباا( أي  2040)الصاع = 

فائدة :َل يثبت وجوب الزكاة يف الزرع الذي َتب فيه الزكاة إَل بعد أن ينعقد احلب 

ا يصلح لالدخ  ار أي بعد ُبدو صالحه ونضجه.ويصري قوتا

 تكون يف العنب والتمر .  زكاة الثَمر :

 .%10 % وبغري تكلفة 5تنبيه :يف الزروع والثَمر التي ُسِقيت بتكلفة مالية 

 زكاة عروض التجارة: 

املقصود بعروض التجارة: السلع التي تقلب يف األيدي بغرض الربح، وسبب الزكاة 

 جارة )البيع والرشاء(.فيها : َتلك السلع بنية الت

 رشوط وجوب الزكاة يف عروض التجارة :

 . امللك التام.3  . احلرية.2  اإلسالم..1 

تجارة نصاباا والنصاب املعترب فيها نصاب الذهب . النصاب: بأن تبلغ قيمة عروض ال4 

 درهم ( . 200جراماا ( أو الفضة )  85) 

 العام الذي بدأ فيه التجارة ( .والعربة ببلوغ النصاب آخر احلول ) آخر 

احلول : َل يشِّتط أن تبلغ أموال التجارة نصاباا عند بدء احلول، بل أن تبلغ النصاب . 5

 عىل َتلك السلع بنية التجارة. هجرير عام آخر احلول، والرشط أن يم

 % من كل املال إذا توفرت الرشوط . 2.5تنبيه : َُيحرج املزكي 
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دن الذهب والفضة َل يشِّتط فيه مرور احلول بل َترج زكاته : ما استخرج من معافرع

 إذا بلغ ما استخرج النصاب . %2.5فور استخراجه بمقدار ربع العرش

رج من دفائن اجلاهلية ذهباا أو فضة ، وما يوجد من الركاز ففيه :الركاز هو املستخ فرع

مؤونة أو ُكلفة،  % ألنه ُأِخَذ من غري 20: )ويف الركاز اخلمس( أي  اخلمس لقوله

وتؤخذ الزكاة بعد تنقيتها من  ،فكان حق الفقراء فيه أكثر وَل يشِّتط احلول يف الركاز

 ليها.  وَترج زكاة الركاز فور احلصول ع ،الشوائب

ف الزكاة؟ َما:﴿ لقد حدد اهلل تعاىل أصحاب الزكاة يف قوله تعاىل  ملن ُترصح
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ُ  ٱّللَّ  (.60﴾.)سورة التوبة: َحِكيم َعِليم   َوٱّللَّ

 الفقراء:  الفقري هو الذي ليس عنده َشء. -1

فمثالا معهم مائة ويكفيهم  ،املساكني: هم من عندهم أقل مما َيتاجون إليه -2

 مائتان.

 ،العاملون عليها: هم الذين يوظفهم احلاكم عىل مجع وتوزيع أموال الزكاة -3

وإن أخذوا  ،أي َل يأخذون منها شيئاا  ،واألفضل هلم أن يعفوا عنها حسبة هلل تعاىل

 أخذوا باملعروف.

مسلمون حديثو عهد باإلسالم يتوقع بإعطائهم الزكاة  املؤلفة قلوِبم: هم -4

 أن يقوى إسالمهم وتستقر حياِتم.

فع مال يف الرقاب: أي تدفع الزكاة لتحرير العبيد الذين كاتبهم السيد عىل د -5

 معني ليكونوا أحراراا.
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الغارمون: هم الذين َل يقدرون عىل سداد ديوِنم وَحلى ميعاد سدادها  -6

 لدين مرشوعاا َل حمرماا.   برشط أن يكون سبب ا

يف سبيل اهلل تعاىل: أي تدفع الزكاة لتجهيز املجاهدين وَل يتوسع فيه عند  -7

 اجلمهور.

 .بلده  َيد ماَلا يعود به إىل ابن السبيل: هو املسافر سفراا مباحاا وَل -8

 هي ما َيرجه املسلم من طعام أو نحوه عند حلول ليلة العيد.  : زكاة الفطر

 حكمها: واجبة عىل كل مسلم ومسلمة برشوطها . 

 حكمتها: تعبدي ، وقد رشعت يف السنة الثانية من اهلجرة .

ائِِم مِ ` دليلها : قال َرةا لِلصى َمَس : )َزَكاَة الحِفطحِر ُطهح َمةا لِلح َفِث َوُطعح ِو َوالرى غح اكنِِي َمنح نح اللى

َدَقاِت(  اَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمنح الصى َد الصى اَها َبعح ُبوَلٌة َوَمنح َأدى اَلِة َفِهَي َزَكاٌة َمقح اَها َقبحَل الصى َأدى

 )رواه أبو داود وابن ماجه(.

واملد  ، والصاع أربعة أمدادجرام تقريباا(2040مقدارها: صاع من أغلب قوت البلد)

 . جرام (510)

وجوِبا: َتب عند غروب الشمس آلخر يوم من رمضان إىل صالة العيد، فإذا  وقت

حرضت الصالة صارت صدقة، وَيوز  إخراجها يف مجيع أيام رمضان. وَترج حبوباا 

 . ، وأجاز عمر بن عبد العزيز خروج القيمة املالية للصاع من أغلب قوت البلد

عيد ، وإن أخرها بعد ذلك فهي دة : يسن أداؤها بعد صالة الصبح وقبل صالة الفائ

 قضاء َل أداء. 
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 رشوط وجوب زكاة الفطر : 

 اإلسالم )فهي عبادة َل َتب عىل كافر(. -1

غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان : فمن مات قبل الغروب  -2

وم فعليه زكاة فليس عليه زكاة الفطر، ومن ولد قبل غروب الشمس من آخر ي

خر يوم من أيام رمضان فليس عليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب شمس آ

 الفطر.

وجود الفضل عن قوته وقوت عياله يف ذلك اليوم : فإذا َل يكن عند  -3

 الشخص مال يكفيه ويكفي عياله يوم العيد وليلته فال َتب عليه الزكاة. 

 يث َل ملك له.احلرية: فال َيب عىل العبد أن َيرج الزكاة ح -4

لرجل ومن تلزمه نفقته كاألوَلد القرص والزوجة وعىل فائدة: زكاة الفطر واجبة عىل ا

  .أبيه وأمه إذا َل يكن هلَم عائل أو من ينفق عليهَم غريه 

 وَل َتب عىل األب ألوَلده البالغني القادرين عىل الكسب.

*                  *                  * 
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ُ َُُرَمَضاَنُوَاج ٌبَُوَصو ُُم 
ا. ما َباَن َثاَلثنَِي َيوح ََمُل َشعح تِكح َيُة اهِلاَلِل، َأوح اسح  َوُفُروُضُه، ُرؤح

 الصيام: لغة: اإلمساك

: اإلمساك عن شهويت البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إىل غروب  رشعاا 

 بنية التقرب إىل اهلل تعاىل . ،الشمس

 عبان من السنة الثانية للهجرة.الصيام يف شهر ش َض رِ وقد فُ 

 تسع سنوات. فائدة: صام الرسول 

 حكم الصيام : فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة متى توافرت الرشوط.

َها﴿ الدليل : قال تعاىل : يُّ
َ
أ
 َٰ
ِذيَن  َي

َّ
  ٱل

 
وا

ُ
ِتَب  َءاَمن

ُ
ُم  ك

ُ
ۡيك

َ
َيامُ  َعل ِ

َما ٱلص 
َ
ِتَب  ك

ُ
ى ك

َ
ِذيَن  َعل

َّ
 ٱل

  ِمن
َ
ۡم ق

ُ
  ۡبِلك

َّ
َعل

َ
ۡم ل

ُ
  ك

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
: )بني اإلسالم عِّل ل رسول اهلل ، قا( 183﴾. ) البقرة :  ت

وحج  ،وإيتاء الزكاة ،َخس: شهادة أن َل إله إَل اهلل  وأن حممداا رسول اهلل، وإقام الصالة

 وصوم رمضان( )رواه البخاري ومسلم(. ،البيت

 ويثبت صيام شهر رمضان بأحد أمرين:

من شهر شعبان ، ويكفي  وب شمس يوم التاسع والعرشينبعد غر: رؤية اهلالل األول

 ويشِّتط أن يقول الشاهد: ) أشهد بطلوع اهلالل (. ،شاهد واحد عدل

ا، وذلك عند تعثر رؤية اهلالل لقوله الثاِّن إذا رأيتموه :): اكتَمل شهر شعبان ثالثني يوما

 رواه البخاري ومسلم(.(. )مَّ عليكم فاقدروا لهفصوموا ، إذا رأيتموه فأفطروا ، فإن ُغ

 بعد غروب شمس التاسع والعرشين من شهر شعبان.وقت رؤية اهلالل: 
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 أخربه ثقة وظن صدقه لزمه صيامه. نح رأى اهلالل أو مَ  نح مسألة: مَ 

تتمة : إذا رئي اهلالل يف بلد ، وَل يروه يف بلد آخر ، فإن كان البلدان متقاربني وجب  

 يف حكم البلد الواحد ، والعربة يف القرب اَتاد املطالع، م عىل أهل البلدين ، ألِنَمالصيا

 .هفإن اختلفت املطالع وجب الصيام عىل من رأى اهلالل، وَل َيب عىل من َل ير

قال: )استهل َعَِّلى رمضان، وأنا بالشام ، فرأيت اهلالل  كريب عن ما روى  والدليل

ُت املدينة يف آخر الشهر، فس متى رأيتم اهلل عنهما  يرضألني ابن عباس ليلة اجلمعة، ثم َقِدمح

اهلالل؟ فقلت: رأيناه ليلة اجلمعة، فقال فأنت رأيته؟  فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا 

يلة السبت، فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثني، أو نراه، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ل

(. )رواه  أمرنا رسول اهلل فقلت: أوَل تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: َل ، هكذا

 مسلم وأبو داود وغريِها(.

 ويستفاد من احلديث : أن يصوم أو يفطر الصائم حسب البلد التي هو فيها. 

   م :وحكمة مرشوعية الص

فعلينا السمُع والطاعة واَلمتثال ألمره  ،تعبدي أي َتَعبدنا اهللُ تعاىل بهالصوم  -1

 تعاىل.

 لصوم يؤدي إىل اإليَمن.ا -2

 م يغذي الروح ويقوُّيا.الصو -3

 الصوم تدريب عىل الصرب والشدة والتحكم يف الشهوات. -4

 اإلحساس بحاجة الفقراء و املساكني واملحتاجني. -5
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))صوموا تصحوا((.  : اض، قالالصوم محاية لصحة اإلنسان من األمر -6

 )رواه الطرباِّن يف األوسط(.

 وقت واحد الصوم إعالن ملبدأ الوحدة بني املسلمني ، فالكل يصوم يف -7

 ويفطر يف وقت واحد.

 م:وط وجوب الصورش

ب من املسلم، أما املرتد إذا صام َل تقبل منه، ويطالب لَ طح عبادة تُ  الصوماإلسالم : ألن . 1

 إذا رجع إىل اإلسالم . اِب

البلوغ : فال َيب  عىل الصبي ، حلديث : ))رفع القلم عن ثالثة : عن الصبي حتى . 2

 و داود(.يبلغ...((. )رواه أب

: ))رفع العقل: ألن العقل هو مناط التكليف، واملجنون مرفوع عنه القلم لقوله . 3

يستيقظ، وعن املجنون حتى  القلم عن ثالثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى

)رواه أبو داود(. ورفع القلم معناه أنه غري مكلف باألحكام الرشعية وغري مطالب  يفيق(

 ِبا.

عىل املريض إذا تأخر الشفاء إن صام أو يزيد  وم : فال َيب الصالصوم ة عىل القدر. 4

ياامُ ُ﴿ املرض، أو الشيخ الكبري والعاجز إذا صعب عليهَم الصيام، قال تعاىل:
 
ُاأ

َٰٖتُِۚ ود  ۡعد  ُما ن  َُك  رُُُٖف م ن
ف  ُس  َٰ ُلَع   ۡو

 
ُأ ا رِيض  ُما م ُُِمنك  ُو لَع   َۚ ر  خ 

 
ُأ ياام 

 
ُأ ِۡن ُمد ٞ ة ُف عِدا

ُِ ۥُفِۡدي ةُٞٱَّلا ون ه  ُي ِطيق  ُِمۡسِكنٖيِّۖين  ام  ع  ۡيُ ُط  ُخ  ع  وا نُت ط  م  ۡيُُٞاُُف  و ُخ  ه  ُ ف  واَُُْلا وم  نُت ص 
 
أ ُو  ۚۥَ
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ۡيُٞ ُخ  ون  ُت ۡعل م  نت ۡم ُك  ُإِن ۡم  عنهما اهلل رضيلقول ابن عباس، و(184﴾ )البقرة : ُلاك 

 .)رواه البخاري( )الشيخ الكبري ُيطحِعُم عن كل يوم مسكيناا(

النقاء من احليض والنفاس: فإذا نزل الدم من حيض أو نفاس أفطرت املرأة وعليها . 5

 القضاء بعد رمضان ، أما إذا صامت فالصوم باطل وعليها اإلثم . 

 :)كنا نؤمر بقضاء الصوم، وَل نؤمر بقضاء الصالة(عنها اهلل رضيالسيدة عائشةعن 

 )مسلم(.

جب الصوم وإن َل تغتسل ، فالغسل من أجل فاس وفائدة : إذا انتهت مدة احليض أو الن

 الصالة َل الصوم .

 فائدة: دم اَلستحاضة َل يمنع الصوم.

تتمة : قال النووي: ) رشوط صحة الصوم أربعة : النقاء من احليض  والنفاس، 

واإلسالم ، والتمييز، والوقت القابل للصوم، فال يصح الصوم يوم العيد وأيام الترشيق 

ومثاله من كانت عادته صيام يوم اَلثنني أو ، شك بال سبب لصومه(وم الالثالثة وي

 اخلميس أو الشهر كامال ووافق يوم الشك عادته فصيامه صحيح بال  كراهة.

 ويوم الشك هو اليوم الثالثون من شهر شعبان. 
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ُ ََُكن ه ر 
َ
ُُوَأ

َساُك َعنح  طَِراالنِّيىُة لُِكلِّ َليحَلٍة، َواإِلمح ٍة،امُلفح َزاٍل َعنح ُمَبارَشَ اٍع، َوإِنح اٍب، َومِجَ  ِت ِمنح َطَعاٍم َورَشَ

ِم  وح ِريِم َذاكِراا لِلصى اا بِالتىحح
ُتوٍح، َعاملِ ٍف ِمنح َمنحَفٍذ َمفح ِ َدَخَلتح يِف َجوح نَاٍء، َوِمنح ُكلِّ َعنيح تِمح اسح

 خُمحَتاراا.

 أو أركانه: يامفرائض الص

 . متفق عليه : )إنَم األعَمل بالنيات(قال.التلفط ِباوحملها القلب، ويسن النية: . 1

 رشوط النية :         

 أ( التبييت : أي إيقاع النية ليالا، وتصح من غروب الشمس حتى طلوع الفجر.

 رمضان.شهر  فريضة ب( التعيني: أي ينوي أنه صائم عن

كل يوم عبادة ية مستقلة  جديدة، ف( التكرار: أي ينوي لكل يوم من أيام رمضان نـج

 قبله. الذي مستقلة عن اليوم

 فائدة: إذا أخطأ يف اليوم كأن قال نويت صيام َغٍد السبت فظهر أنه األحد فال يرض.

 فائدة : إذا صام نذراا أو كفارة أو قضاءا وجب تعيني الصوم.

 يبطل صيامه.فائدة : إذا تردد الصائم أفطر أو َل ، أو نوى قطع الصوم فال 

ا وَل عربة بَِقلحِب مسألة : لو  صام عن نذر ثم نوى وهو صائم أنه كفارة حصل الصوم نذرا

 نيته.

 مسألة : إذا شك الصائم هل كانت النية قبل الفجر أو بعده فال يصح صومه .

فنوى صوماا واجباا عليه  ،مسألة: إذا َل يعلم هل عليه قضاء صيام رمضان أو الكفارة

 صح.
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اء كأن قال نويت قضاء اليوم األول من رمضان وكان عليه : إذا أخطأ يف نية القض تنبيه

 ، صح منه."نويت صيام ما عِّلّ "قضاء اليوم الثاِّن َل يصح صومه ، أما لو أطلق، فقال: 

 اإلمساك عن األكل و الرشب :. 2

ُُْقال اهلل تعاىل: ﴿ ب وا ُْو ٱۡۡش  ُك  وا ُٱۡلُ ُو  م  ُل ك  ُي ت ب نيا  َٰ َّتا ُِمنُ ح  ۡبي ض 
 
ُٱۡۡل ُٱۡل ۡيِطُۡيط 

ۡسو دُِِمنُ 
 
ِۡلُُُِۚٱۡۡل ُٱِلا ُإَِل  ي ام  ِ واُْٱلصد تِمُّ

 
ُأ ث ما ۡجرُِِّۖ  (.187﴾ )البقرة : ٱلۡف 

: )من نيس وهو أما األكل و الرشب يف صيام الفرض ناسياا فال يبطل الصيام لقوله 

 .متفق عليه ( ) صائم فأكل أو رشب فليتم صومه ، فإنَم أطعمه اهلل وسقاه(

ناسياا يف صوم التطوع بطل صومه وليس عليه  أو جامع ورشبأأكل  مسألة: من

 القضاء.

اإلمساك عن اجلَمع : وهو إدخال حشفة الرجل )رأس الذكر( يف فرج املرأة، قال . 3

ُُتعاىل : ﴿ نا ُه  ۡمَۚ آئِك  ُنِس  َٰ ُإَِل  ف ث  ي اِمُٱلرا ِ ُٱلصد ۡل ة  ۡمُِل  ُل ك  ِحلا
 
نت ۡمُُِۡل اٞسُُأ

 
أ ۡمُو  لاك 

ُٱِۡل ا لِم  ُع  َۗ نا اه  ُل نت مُۡٞس ُك  ۡم ناك 
 
ُأ اُُّلِلا  ف  ُو ع  ۡم ل ۡيك  ُع  ت اب  ُف  ۡم ك  س  نف 

 
ُأ ۡت ان ون  َُت 

ف ٱلُۡ ۡمَُّۖ نك  َُٰٔـع  ۡمَُُۚن  ُل ك  ُٱّلِلا  ت ب  اُك  واُْم  ُو ٱۡبت غ  نا وه  َِِٰش   (.187﴾  )البقرة : ب 

الطعام من املعدة  يؤدي إىل إخراج الطعام و غرياإلمساك عن تعمد القىء: أي فعل ما . 4

عن طريق الفم، وقد أمجعت األمة عىل أن التعمد مفطر، أما من غلبه القيء لشدة الربد 

أو املرض فصومه صحيح ما َل يبلع شيئاا مما خرج. حلديث: )من ذرعه القيء فليس عليه 

 )رواه احلاكم(.  قضاء ومن استقاء فليقض(

 تعمده. واستقاء: طلب القيء أي ،غلبهومعنى ذرعه: أي 
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 مبطالت الصيام:

ما وصل عمداا  إىل اجلوف أو الرأس : واجلوف )الفم واألذن واألنف وحلقة الدبر(.  -1

فكل ما وصل من هذه الفتحات إىل اجلوف عمداا أفطر الصائم ، كذلك لو شجت رأسه 

 ووصل منها َشء إىل جوفه أفطر.

 العني إىل احللق فال يفطر. فإذا وصل طعم الكحل أو قطرة فائدة: العني َل تعد جوفاا 

احلقنة يف أحد السبيلني: أي فتحة الذكر أو الفرج وحلقة الدبر كدخول الدواء من  -2

 فتحة الرشج وكذلك اللبوس واحلقنة الرشجية.

 فائدة : احلقنة يف الوريد أو العضل َل تفطر لعدم دخوهلا إىل اجلوف .

 ة الربد فال يبطل.عمداا: باإلمجاع أما بدون إرادته كشدالقيء  -3

، أما أنزل أم َل ينزل الوطء عمداا يف الفرج: أي اجلَمع يف ِنار رمضان وهو صائم -4

 النايس فصومه صحيح.

 مسألة: إذا جهل الصائم أن اجلَمع يفطر أو أكره عليه فال يفطر .

 ء أنزل أم َل .مسألة: من وطئ يف الدبر ) اللواط ( أفطر ، سوا

: ومعنى املبارشة أي بالفعل كالقبلة أو مقدمة اجلَمع ولو أنزل اإلنزال عن مبارشة -5

 قطرة.

مسألة: إذا فكر بشهوة فأنزل فحكمه كحكم املحتلم َل يفطر، بل عليه الغسل من أجل 

 الصالة.

 احليض يف ِنار رمضان: لإلمجاع.  -6

 يض متجمع (.النفاس يف ِنار رمضان : ) ألنه دم ح -7
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فال يفطر إَل إذا استمر اإلغَمء طوال اليوم حتى املغرب فإنه  اجلنون : أما اإلغَمء -8

 يفطر.

 الردة : ) اخلروج عن اإلسالم ( وهي تنايف العبادة. -9

 الوَلدة يف ِنار رمضان : عىل املعتمد يف املذهب. -10

أذنه فال يفطر الصائم لوجوب غسل تتمة: إذا اغتسل الصائم من اجلنابة ودخل املاء يف 

 ن وظاهره ، بخالف غسل السنة فإنه يفطر.باطن األذ

 مسألة: بلع الريق جائز لصعوبة التحرز منه، أما لو اختلط بدم وبلعه الصائم فإنه يفطر.

َل يؤذن له ثم تبني أنه أخطأ وأن الصبح  الصبحمسألة: من أكل أو رشب وهو يظن أن 

وكذلك من أخطأ ه اإلمساك طوال النهار وَيب عليه القضاء، أذن له فهو مفطر وعلي

 وأكل أو رشب قبل أذان املغرب .

 فائدة: من َل َيب عليه اإلمساك ولكن يسن:

 ( املسافر إذا أقام يف ِنار رمضان.1 

 ( احلامل واملرضع إذا زال خوفهَم.2 

 . بعد أذان الصبح وقبل املغرب ( الصبي إذا بلغ3 

 .بعد أذان الصبح وقبل املغرب أفاق ( املجنون إذا4

 .بعد أذان الصبح وقبل املغرب افر األصِّل إذا أسلم( الك5

 .بعد أذان الصبح وقبل املغرب ( احلائض والنفساء إذا طهرتا6

 ( املريض الذي ترك النية من الليل ثم زال عذره يف النهار.7
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 أما من َيب عليه اإلمساك:

 طأ.( املفطر عمداا ولو كان عن خ1

 ( املرتد إذا أسلم.2

 ليالا.( من نيس النية 3

 ( من أصبح يوم الشك مفطراا ثم ثبت أنه من رمضان.4

 مستحبات الصيام :

تعجيل الفطر: إذا تيقن الصائم غروب الشمس ودخول وقت املغرب أفطر وَل  .1

 ينتظر إىل ِناية األذان أو الشهادة، فإن تعجيل الفطر بركة.

 بخاري ومسلم(.: )َل تزال أمتي بخري ما عجلوا الفطر(( )رواه القال رسول اهلل 

 فائدة: يسن أن يكون الفطر عىل رطب فإن َل َيد فعىل َشء حلو فإن َل َيد فعىل املاء. 

:)تسحروا فإن يف السحور بركة( )البخاري تأخري السحور: فالسحور بركة لقوله . 2

لكونه يقع يف ساعة السحر وهي السدس األخري من الليل، ومسلم(، وسمي سحوراا 

 قرب إىل التقوي عىل الطاعة والعبادة.وتأخري السحور أ

ترك اهلجر من الكالم : أي ترك الكالم الفاحش )الغيبة والنميمة والكذب وغري ذلك . 3

نبي ، وحفظ اجلوارح عن أذى الغري( حتى إذا شتمه أحد فليقل إِّن صائم مرتني. لقول ال

تله فليقل إِّن إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وَل يصخب فإن سابه أحد أو قا ) `

 امرؤ صائم( )متفق عليه(.

 اإلكثار من قراءة القرآن ومدارسته.. 4

   اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل .. 5
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 . اإلكثار من الصدقات .6

 . اَلعتكاف يف املسجد .7

ُر إِن َشاءَ  الدعاء عند اإلفطار مثل: )َذَهَب . 8  الظىَمـُأ، وابحــَتلىِت الُعُروُق، وَثــَبَت األَجح

 اهللُ( )رواه أبو داود(.

 التهجد: صالة الليل بعد النوم. وإن َل ينم فكل صالة تصىل بعد العشاء فهي قيام الليل.

 ) فرع ( : ما يكره للصائم : 

 ـ تعجيل السحور. 2     ـ تأخري الفطر.1

 ضمضة واَلستنشاق.ـ املبالغة يف امل3

 فحرام . ـ تقبيل الرجل زوجَته بالنهار ، فإذا خاف اإلنزال4

 ـ تذوق الطعام ،خشية أن يصل الطعم إىل اجلوف فيفطر .5

 ـ مضغ اللبان )اخلاِل من الطعم والسكر( فإذا وصل َشء إىل اجلوف أفطر.6

 .) السيئة والكرُّية ( ـ  التفوه باأللفاظ البذيئة7

 السواك بعد الزوال ) الظهر ( للصائم .ـ  استعَمل 8

 وشم الروائح . ،ـ املبالغة يف استعَمل الطيب9

 ـ احلجامة والفصد : ألِنا تضعف الصائم .10

 األيام التي َيرم صومها : 

 أول يوم عيد الفطر ) أول يوم من شهر شوال ( .. 1

ذي احلجة (، ملا روي عن أيب سعيد اخلدري شهر أول يوم عيد األضحى ) العارش من . 2

 أن رسول اهلل ( :رواه البخاري.ِني عن صيام يومني : يوم الفطر و )يوم األضحى 
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أيام الترشيق الثالثة : )احلادي عرش والثاِّن عرش والثالث عرش من شهر ذي احلجة(  . 3

رشيق أيام أكل ورشب وذكراهلل تعاىل( رواه مسلم. فهذه : )أيام التقال رسول اهلل 

 األيام اخلمسة حمرم صيامها.

آخر يوم من شهر شعبان أو هو : يكره صيام يوم الشك )وجه الشك: هل هو  ) فرع (

 من شهر شعبان ) إذا َل ير اهلالل ليلتها نيأول يوم من شهر رمضان؟( وهو يوم الثالث

وَتدث الناس برؤيته ، أو شهد به عدد ممن ترد شهادِتم مع الصحو )َل َغيحَم فيه(، 

عادة ،  كصبيان أو نساء أو فسقة (، وحكم صيامه أنه مكروه كراهة َتريم إَل إن َواَفَق 

كمن كانت عادته صوم يوم اَلثنني أو اخلميس أو الشهر كامالا ووافق يوم الشك عادته 

 فصيامه صحيح بال كراهة. 

قال : ) من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم (  روى أبو داود عن عَمر 

 النسائي . ورواه البخاري 

أن رسول  تطوعاا ، روي أبو هريرة ) فرع ( : َيرم إفراد النصف الثاِّن من شعبان 

 : ) إذا انتصف شعبان فال تصوموا ( رواه أبو داود . قال اهلل

 وم جائز .أما إذا كان صائَما يف النصف األول ، فالص

َل تصوم املرأة تطوعاا إَل بإذن زوجها، وإذا أمرها بالفطر أفطرت، وأخذت  )فرع(:

)َل َيل َلمرأة أن تصوم وزوجها شاهد  :، قالالثواب من اهلل تعاىل، عن أيب هريرة قال

 إَل بإذنه( )رواه البخاري ومسلم( ومعنى شاهد: حاَض.

رمضان بنية شهر مسألة : َل يصوم أحد يف شهر رمضان بنية غري رمضان  فإن صام يف 

 الكفارة أو النذر بطل الصوم .
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 : ما يكره صومه  

( الكراهة بصيام يوم قبله أو بعده معه ، اجلمعة بالصوم ، وترفع )أي تزاليوم إفراد  -1

عَ  مح َم اجلحُ َمنى َأَحُدُكمح َيوح َدُه( )رواه حلديث : ) ََل َيُصوح ُم َبعح َم َقبحَلُه َأوح َيُصوح َة إَِلى َأنح َيُصوح

 البخاري ومسلم.(

أمر بمخالفة اليهود "إفراد صوم يوم السبت أو يوم األحد : ألن رسول اهلل  -2

 ملا روي عن أمحد واحلاكم . "يفردِها بالصوم والنصارى فال

حتى الترشيق الثالثة، وأيام لعيدين والسنة كلها إَل أياَم اصوم أيام صيام الدهر: أي  -3

أدى الصوم إىل ضياع حق أو تعرض الصائم للهالك، أما مع القدرة والبعد عن األيام َل ي

 املحرم صومها فالصوم جائز.

التطوع هو : التقرب إىل اهلل تعاىل بَم ليس بفرض من العبادات ) فرع ( : صوم التطوع : 

هلل باعد اهلل تعاىل وجهه عن النار سبعني خريفاا ( رواه : ) من صام يوماا يف سبيل ا، قال 

 أي سبعون سنة. ،مسلم

  من األيام التي تصام تطوعاا:* 

( ويستحب اإلكثار حرم املصوم يوم عاشوراء وتاسوعاء ) العارش والتاسع من شهر . 1

 من صوم شهر املحرم .

تبعه ستاا من شوال صوم ستة أيام من شهر شوال حلديث : ) من صام رمضان ثم أ -2

 كان كصيام الدهر ( رواه مسلم ، ويستحب تتابعها .

 صوم يوم عرفة )التاسع من شهر ذي احلجة( لغري احلاج، أما احلاج فمكروه. -3

 ن كل أسبوع .صوم يوم اَلثنني واخلميس م -4
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صوم ثالثة أيام من كل شهر عريب ) الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش ( وهي  -5

 مع جواز صوم أي ثالثة أيام من الشهر . ،األيام البيض ألن القمر يف لياليها مستنري

 صوم األيام التسعة األوائل من شهر ذي احلجة . -6

قال:  `بد اهلل بن عمرو أن النبي(. عن عصوم يوم وإفطار يوم ) صوم داود  -7

ا( )متف  ق عليه(.)إن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما

 كفارة اإلفطار:

الرشاب ملرض أو سفر فعليه القضاء أي صيام األيام التي  وأمن أفطر يف رمضان بالطعام 

 أفطرها بعد زوال العذر . 

 غري ) اجلَمع عمداا ( فعليه القضاء أي صيام ومن أفطر بالطعام والرشاب أي أفطر عامداا 

 ة واَلستغفار .األيام التي أفطرها ، اليوم بيوم ، وعليه التوب

رمضان باجلَمع فعليه القضاء )صيام اليوم الذي شهر : من أفطر يف  الكفارة العظمى

 .أفطره باجلَمع( وعليه الكفارة بالرشوط اآلتية بعد

 عجز عن التي قبلها ( : ذاَل ينتقل إىل التالية إَل إوالكفارة عىل الِّتتيب ) أي  

 عتق رقبة مؤمنة.. 1

 عربيني متتابعني ، فإن أفطر يوماا وجب عليه اإلعادة من جديد.صيام شهرين . 2

 إطعام ستني مسكيناا .. 3

فإن َل يقدر عىل الصوم ) بشهادة طبيب ( فعليه إطعام ستني مسكيناا لكل مسكني مد من 

 جرام تقريباا ( .510الطعام )
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هلكت. قال : ) ما شأنك( قال  :فقالجاء رجل إىل النبي  "قال :  عن أيب هريرة 

وقعت عىل امرأتى يف رمضان، قال ) تستطيع أن تعتق رقبة؟ ( قال : َل، قال: ) فهل 

تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ ( قال : َل ، قال : ) فهل تستطيع أن تطعم ستني 

والعرق املكتل  بعرق فيه َتر ـبي قال: َل، قال )اجلس( فجلس فأتى النمسكيناا؟(، 

حتى بدت الضخم ـ قال: )خذ هذا فتصدق به( قال: أعىل أفقر منا؟ فضحك النبي 

 نواجذه، قال ) أطعمه عيالك( )صحيح البخاري  ومسلم(.

 رشوط الكفارة العظمى :

 أن يكون الواطئ مكلفاا ) بالغاا , عاقالا ( -1

 الناسى كفارة ( . أن يكون الواطئ عامداا ) فليس عىل -2

 أن يكون الواطئ عاملاا بالتحريم ) فال تلزم اجلاهل باحلكم ( . -3

 أن يكون الواطئ خمتاراا ) فال تلزم املكره عىل اجلَمع ( .  -4

ص له أن يكون الواطئ آثَما بالوطء ) فال َتب عىل املسافر إذا جامع حيث يَرخى  -5

 ر ( .بالفط

صوم بقية اليوم ) فمن مات بعد الوطء أو ُجـّن ، َل َتب أن يكون الواطئ أهالا بال -6

 عليه لعدم استمراره عىل أهلية الصيام ( .

أن يكون الواطئ َل شبهة له، كأن ظن دخول الليل أو شك ىف بقائه فوطئ ثم تبني  -7

 فقط .فال كفارة عليه ويلزمه القضاء  ،له عدم الليل وقت اجلَمع

ا آخر ك -8 األكل والرشب ونحوه قبل اجلَمع ، فال كفارة عليه حيث أَل يتعاطى ُمفطرا

 َل يفطر باجلَمع .



115 
 

 مسألة : إذا جامع الرجل أكثر من مرة ىف يوم واحد فالكـفارة واحد فقط.

 مسألة : إذا أفطر الرجل باجلَمع أكثر من يوم فلكل يوم الكفارة والقضاء.

 كفارة عليه وَل قضاء .َل و طل صومه صائٌم صوَم نفلٍ  مسألة : من وطئ وهو

تنبيه : الكفارة عىل الرجل فقط ألن الكـفارة حق ماِل َيتص باجلَمع فاختص به الرجل 

فليس عىل املرأة إَل القضاء فقط  ،وألن املرأة تفطر بدخول أي َشء ىف الفرج  ،دون املرأة

 )صيام يوم(.

وقدم  ،الف أمر ربهىف ِنار رمضان لكون املجامع خ فائدة : رشعت الكفارة ىف اجلَمع

فكانت الكـفارة مانعة من  ،شهوته عىل رضا ربه وتعّرض بذلك لنزول البالء عليه

وصول العقوبة إليه ، وكذلك القول يف سائر الكفارات من ظهار وقتل ونحوِها من 

 ين.اجلنايات عىل الدِ 

ما ليه الكفارة العظمى والقضاء، أ: من فعل اللواط وهو صائم فالفاعل ع ) فرع (

 املفعول به فعليه القضاء فقط كاملرأة.

 مسألة: من مات وعليه صوم َل يتمكن من تعويضه َلستمرار املرض فليس عليه َشء . 

مسألة : من مات وعليه صوم وَتكن من تعويضه وَل يصم فاألفضل ألقاربه أن يصوموا 

ديث ) من جرام تقريبا(، حل510ل يوم مد )عنه ما فات ، وَيوز هلم أن يطعموا عن ك

 مات وعليه صيام صام عنه وليه ( رواه النسائى.

 ) فرع ( : احلامل واملرضع :

إذا خافت احلامل أو املرضع من َضر يلحق بأنفسهَم أفطرتا وعليهَم القضاء ) صيام . 1

 يوم واحد عن كل يوم أفطرتاه ( .
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فعليهَم القضاء َم وعىل احلمل أو قلة الرضاعة إذا خافت احلامل أو املرضع عىل نفسه. 2

ألن خوفهَم عىل نفسهَم مانع من وجوب الفدية ، وخوفهَم عىل ولدُّيَم مقـتـٍض 

أنه إذا اجتمع مانع ومقتٍض ُغلب املانع عىل "لوجوب الفدية، والقاعدة الرشعية 

 ."املقتَض

ط فعليهَم القضاء والفدية إذا خافت احلامل واملرضع عىل احلمل فقط أو قلة اللبن فق. 3

 ام اليوم الذي أفطرتاه وإطعام مد عن كل يوم (.) صي

َيٌة َطَعاُم  وقال : ﴿َوَعىَل الىـِذيَن ُيطِيُقوَنهُ  اهلل عنهما يرضروى أبو داود عن ابن عباس  فِدح

كِـيـٍن﴾)البقرة :  ال : ))كانت رخصة للشيخ الكـبري واملرأة وِها يطيقان ، ق( 184ِمسح

ِضع إذا خافتا يعني عىل ام ، أن يفطرا ويطعَم عن كل يوالصي م مسكيناا واحُلبىَل وامُلرح

 . أوَلدِها . أفطرتا وأطعمتا((

 األعذار املبيحة للفطر : 

الشيخ إن عجز عن الصوم: فلو صام هلك ، أفطر وأطعم عن كل يوم مداا، قال  -1

ُتعاىل : ﴿ ۥُفِۡدي ةُٞو لَع   ون ه  ُي ِطيق  ِين  ُِمۡسِكنٖيُِّۖطُ ٱَّلا ام   (.184)البقرة : ﴾. ُفع 

املريض : الذي يسبب له الصوم َضراا يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه، قال تعاىل:  -2

رُُٖ﴿
ف  ُس  َٰ ۡوُلَع  

 
اُأ رِيض  ُم  ن  نَُك  ةُُٞو م  َُۗف عِدا ر  خ 

 
ُأ ياام 

 
ِۡنُأ  (. 185﴾. )البقرة : مد

ط أن كيلومِّت(، ويشِّت 89،40) السفر الطويل : ويبلغ حده أزيد من مسافة القرص -3

 يكون السفر قبل طلوع الفجر .

 اجلهاد والقتال . -4
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إرهاق اجلوع والعطش : إذا أوشك الصائم عىل اهلالك أو نقصان العقل أو ذهاب  -5

 بعض احلواس بحيث َل يقدر معه عىل الصوم .

 فكل ما سبق يفطر وَل حرج عليه ، وعليه القضاء بعد زوال العذر .

 ،يأيت رمضان آخر مع إمكان القضاء ملا أفطر من الصيام( : تأخري القضاء حتى  ) فرع

وَل  بعدهقَض ما فات من صيام مع الفدية فيطعم عن كل يوم مد ، وإن دخل رمضان 

ا عن كل يوم َل يصمه ودخل عليه رمضان جديد ما فات أطعم  يقضِ   .  وزاد مدا

 لثاِّن للتأخري .د اد األول لفوات الصوم واملُ فائدة : املُ 

ف الفدية للفقراء واملسـاكني .فائدة  َ  : ُترصح

 

 

*              *               * 
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َُُُّج
 
 ُوَاحل

َتَطاَع إَِليحِه َسبِيالا  ِه.، َواِجٌب َعىَل َمِن اسح ُروَفٌة يِف ُكُتِب الِفقح َكاُمُه، َمعح  َوَأحح

 احلج: لغة : القصد .* 

 احلرام ألداء النسك برشوط خمصوصة عىل الِّتاخي.   رشعاا : قصد بيت اهلل

 وقد رشع احلج يف السنة السادسة للهجرة يف املدينة . * 

فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة متى َتققت الرشوط  ) واجب يف العمر مرة ( واحلج

 يف العمر مرة واحدة، عىل الِّتاخي وليس عىل الفور.

وُ﴿تعاىل : الدليل : قال *  تِمُّ
 
أ َُِۚو  ّلِِلا ةُ  ۡمر  ُو ٱۡلع   . ( 196﴾ ) البقرة : ُاُْٱۡۡل جا

ا رسول اهلل، وإقام و احلديث: )بني اإلسالم عىل َخس: شهادة أن َل إله إَل اهلل  وأن حممدا

 الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان( )رواه البخاري(.

 الرضورة .ر معلوماا من الدين بحكم منكر احلج : كافر ، ألنه أنك* 

 رشوط وجوب احلج : 

  .اإلسالم -1

 البلوغ.  -2

 . العقل -3

 احلرية.  -4

 وجود الزاد والراحلة )اَلستطاعة(. -5

 َتلية الطريق )أي أمن الطريق( -6

 إمكان املسري. -7
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 أنواع اَلستطاعة :

 َضر.اَلستطاعة املبارشة : وهي أن يتمكن احلاج من أداء احلج بنفسه بال مشقة أو  .1

َيج  نح : وهي أن يملك اإلنسان املال الذي َيعله ينيب مَ اَلستطاعة غري املبارش  .2

عنه ملرض أو كرب سن. روى البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم قالت: ) يا 

إن فريضة اهلل تعاىل عىل عباده يف احلج أدركت أيب شيخاا كبرياا َل  `رسول اهلل 

 رواه مسلم .: نعم( يثبت عىل الراحلة أفأحج عنه ؟   قال

 ج :أركان احل

 الركن األول : اإلحرام مع النية . -1

زوال  يف اليوم التاسع من شهر ذي احلجة أي بني ،الركن الثاِّن : الوقوف بعرفة -2

 الشمس يوم عرفة التاسع من ذي احلجة إىل فجر يوم النحر وهو العارش من ذي احلجة.

ىل طهارة من واملراد طواف اإلفاضة: وَل بد أن يكون عالركن الثالث : الطواف  -3

 وأن يكون سبع طوافات بالبيت احلرام. ،احلدث األصغر واألكرب

 الركن الرابع : السعي بني الصفا واملروة سبعة أشواط، يسن أن يكون عىل طهارة. -4

َل يقل ورشطه أن  يف املذهب، املعتمدالقول الركن اخلامس: احللق أو التقصري عىل  -5

 وللمرأة التقصري. يسن للرجل احللقو ،عن ثالث شعرات

 الركن السادس : ترتيب معظم األركان. فال سعي إَل بعد طواف صحيح. -6

 فائدة : إذا َل يفعل ركن من أركان احلج فاحلج باطل والفدية َل تقوم مقام الركن.

 واجبات احلج :

 الواجب األول : اإلحرام من امليقات . .1



120 
 

 أنواع امليقات : * 

شهر ذي و وقت الذي يصح فيه اإلحرام باحلج )شهر شوالامليقات الزماِّن : هو الأ ( 

 القعدة والعرشة األَُوُل من شهر ذي احلجة( .

 امليقات املكاِّن : وهو املكان الذي َل يصح بعده اإلحرام باحلج.ب( 

 وهي: 

 اجلحفة )رابغ(: وهو ميقات مرص وشَمل إفريقيا وتركيا. -1

 أعالها )أبار عِّل(ن املدينة وما مذواحلليفة: وهو ميقات القادم  -2

 يلملم: ميقات أهل اليمن. -3

 قرن املنازل: ميقات أهل املرشق. -4

 ذات عرق: ميقات أهل العراق. -5

ِن َعبىاٍس  ِل املحَِديَنِة: ذَ  : )َأنى َرُسوَل اهللِ رضي اهلل عنهماودليله: َعنح َعبحِد اهللىِ بح َت ألَهح ا َوقى

حح  اِم: اجلحُ ِل الشى َليحَفِة. َوألَهح َلَم. ُهنى احلحُ ِل الحَيَمِن: َيَلمح َن املحَنَاِزِل. َوألَهح ٍد: َقرح ِل َنجح َفَة. َوألَهح

َرَة. َوَمنح َكاَن ُدوَن َذلَِك: َفمِ  جى َأوح الحُعمح ىنح َأَراَد احلحَ ، مِم ِهنى ِ َنح َأَتى َعَليحِهنى ِمنح َغريح
ّن َوملِ  نح هَلُ

َة ِمنح  ُل َمكى َشَأ، َحتىى َأهح َة( )متفق عليه(.َحيحُث َأنح   َمكى

مسألة : إذا جاوز احلاج أو املعتمر امليقات املكاِّن فإما أن يعود إىل امليقات أو يلزمه الدم 

 ) ذبح شاة ( .

 أنواع اإلحرام : * 

 اإلفراد : وهو تقديم احلج عىل العمرة .أ ( 
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بني العمرة  عمرة عىل احلج )ومعنى التمتع أي يتمتع بالتحللالتمتع : وهو تقديم الب( 

 واحلج(.

ِرَم باحلج والعمرة معاا دون َتلل بينهَم.  ج( الِقران : وهو أن َُيح

 د( اإلطالق : كأن يقول نويت اإلحرام فتصح منه العمرة أو احلج  ويلحق باإلفراد.

 الواجب الثاِّن : رمي اجلَمر الثالثة. .2

ب شمس آخر أيام مجرة العقبة: ووقتها من منتصف ليلة النحر إىل غروأوَلا : رمي 

ُي اجلمرة الكربى.  الترشيق الثالثة وهي َرمح

ثانياا : رمي اجلمرات الثالثة : وقته من زوال كل يوم من أيام الترشيق إىل غروب شمس 

 آخر يوم وهو الثالث عرش من شهر ذي احلجة .

 ِل أيام الترشيق ويكفيه معظم الليل.الواجب الثالث : املبيت بمنى ليا .3

 ع : املبيت بمزدلفة ليلة النحر .الواجب الراب .4

الواجب اخلامس : طواف الوداع ) واجب مستقل ليس من املناسك( ويكون  .5

 بعد َتام النسك وإرادة اخلروج من مكة .

 فائدة : من ترك واجباا من واجبات احلج صح حجه ويلزمه ذبح اهلدي يف منى .

 احلج :سنن * 

 اإلفراد : وهو تقديم احلج عىل العمرة . -1
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ُهمى  َلبىيحَك : ) االتلبية : لفظه -2 يَك  ََل  َلبىيحَك  َلبىيحَك، اللى َد  إِنى  َك،َلبىيح  َلَك  رَشِ َمةَ  احَلمح  َوالنِّعح

يَك  ََل  َواملحُلحَك  َلَك  يلبي  :)َل يزل النبي رضي اهلل عنهما  ( وحلديث أسامة بن زيد َلَك  رَشِ

 حتى رمى مجرة العقبة( )رواه اخلمسة( .

 وقتها : للحج من اإلحرام إىل الرشوع يف أسباب التحلل )الرمي أو احللق أو الطواف(.

 يلبي املعتمر حتى يرى الكعبة.فائدة: 

 د دخول مكة قبل الوقوف بعرفة.طواف القدوم : ويكون عن -3

تنبيه: املعتمر َل يطوف طواف القدوم ألنه مشغول بطواف ركن العمرة. القاعدة: )أن 

 املشغول َل يشغل(.

.  ركعتا الطواف : سنة أن يصليهَم بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم -4

طاف يف احلج والعمرة  إذا : ) كان رسول اهللرضي اهلل عنهما ث عبد اهلل بن عمرحلدي

أول ما يقدم فإنه يسعى ثالثة أطواف بالبيت، ثم يمَش أربعة، ثم يصِّل سجدتني، ثم 

 .مسلميطوف بني الصفا واملروة ( رواه 

 حمرمات احلج :* 

 لبس املخيط ) للرجال خاصة ( . -1

 . تغطية الرأس للرجل  -2

 ية الوجه أو بعضه للمرأة .تغط -3

 .إذا خاف تساقط الشعر ترجيل الشعر أي َتشيط الشعر  -4

 حلق الرأس . -5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1713&bk_no=94&ID=431#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1713&bk_no=94&ID=431#docu
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 تقليم األظافر . -6

 التطيب . -7

 قتل الصيد . -8

 عقد النكاح . -9

 الوطء . -10

 املبارشة بشهوة . -11

 فائدة : عقد النكاح أثناء اإلحرام باطل ، كأن َل يكن .

 القضاء والفدية .فائدة : اجلَمع يفسد احلج وعىل صاحبه 

 فائدة: من فاته الوقوف بعرفة َتلل بالعمرة.

 فائدة: َل َيوز ذبح اهلدي إَل يف منى .

 ليست من مناسك احلج. و ستحبةفائدة : زيارة املسجد النبوي م

 الدماء الواجبة يف اإلحرام* 

 لِّتتيب:الدم الواجب بِّتك نسك )مأمور به( كاإلحرام من امليقات املكاِّن فعليه عىل ا. 1

 األضحية(. يف فيها ما يشِّتط يف األضحية )يشِّتطكَم شاة َتزئ أ(  

 فإن َل َيد صام ثالثة أيام يف احلج وسبعةا إذا رجع إىل أهله )سنة أن تكون قبل عرفة(.ب( 

 فائدة: َل َيوز صوم األيام السبعة الباقية يف الطريق.

د إىل أهله وَل يصم الثالثة يف مكة مسألة: إذا أقام يف مكة صام عرشة أيام هناك، وإن عا

 والسبعة، فيفطر بمقدار مدة السفر.لزمه أن يفرق بني الثالثة 
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الدم الواجب باحللق والِّتفه: كالتطيب والتدهن وحلق بعض الرأس وهو عىل . 2

 أو صوم ثالثة أيام.ب (                                                ذبح شاة.أ(  التخيري:

 ان ()مدأو التصدق بثالثة آصع عىل ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع   ( ـج

 والطعام من غالب قوت البلد.

 الدم الواجب باإلحصار: ذبح شاة مع احللق أو التقصري.. 3

 الدم الواجب بقتل الصيد: عىل التخيري:. 4

ح بقرة، أو إن كان للصيد الذي قتله مثٌل من النعم أخرج املثل كحَمر أو نعامة فيذبأ(  

ا.  غزالة فيذبح معزا

 ا عىل الفقراء واملساكني يف احلرم.أو تصدق بقيمة الصيد طعاما ب(  

 (  أو يصوم عن كل مد يوماا.ـ ج

هذا إذا كان للصيد مثل، أما إذا َل يكن له مثل )شبيه( فيتخري بني أن يشِّتي بقيمة ثمنه 

ا للفقراء واملساكني يف احلرم أو يصوم عن كل  ا.طعاما  مد يوما

 الدم الواجب بالوطء: وهو عىل الِّتتيب:. 5

 ة )بصفة األضحية(.ذبح بدنأ(  

 فإن َل َيد فبقرة )بصفة األضحية(.ب( 

 فإن َل َيد سبع شياه )بصفة األضحية(. (ـ ج

ا وتصدق عىل الفقراء واملساكني يف احلرم.  م البدنة واشِّتى بثمنها طعاما د(  فإن َل َيد قوى

ا.وَل َيزئ  ا بل َل بد أن يكون طعاما  التصدق باملال نقدا

ا.(  فإن َل َيد طعاـ ه ا صام عن كل مد يوما  ما
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ا أي البقرة مثال ألف جنيه واجلنيه ثمن املد فعليه أن  فائدة: معنى صام عن كل مد يوما

 يصوم ألف يوم.

 )فرع(: من قطع شجرة كبرية َتري بني:

 ذبح بقرة.أ ( 

ا لفقراء مكة.أو أن َيرج قيمة البقب(   رة طعاما

ا.جـ(   أو يصوم عن كل مد يوما

 صغرية )يف حجم سبع الشجرة الكبرية(: أما من قطع شجرة

 أن يذبح شاة.أ (  

 أن َيرج قيمة الشاة طعاما لفقراء مكة.ب( 

ا.جـ (   أن يصوم عن كل مد يوما

حرم مكة وإِّن  فائدة: وَيرم قطع شجر املدينة املنورة، ملا أخرجه البخاري: )إن إبراهيم

يصاد صيدها(( لكنه َل يضمن ألن حرمت املدينة ما بني َلبتيها، وَل يقطع ِعضاُهها وَل 

ا للنسك، وكذلك احلكم للطائف، بل يندب الفدية لصيد حرم املدينة  املدينة ليست مكانا

 أو نباته.

 فائدة: َيوز قطع الشوك والنبات املؤذي.

ملدينة، ومن أخذ شيئاا وجب عليه رده، أما ماء فائدة: َيرم نقل تراب وأحجار مكة وا

 .وبركته فيها يف أي مكان  ة إىل غريهازمزم فيجوز نقله من مك
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 : أعَمل احلج  الصة* خ

 اليوم الثامن من ذي احلجة )يوم الِّتوية( املبيت يف منى وهو سنة.. 1

 الوقوف بعرفة من األركان . التاسع من ذي احلجة ) يوم عرفة (:. 2

 حصاة. "70"حصاة أو  "49 "مجعو واملبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر )واجب(

 ذي احلجة ) يوم النحر ( وأعَمله: من  العارش .3

 حصيات ( . 7رمي مجرة العقبة الكربى ) أ(  

 احللق أو التقصري.ب( 

 (   ذبح اهلدي يف منى.ـج

 كل املحظورات إَل اجلَمَع.فيحل له ، إذا فعل شيئني من هذه الثالثة: َتلل َتلالا أول

 سعي )ركنان(.           طواف ثم

 ياَم الترشيق )واجب(.املبيت بمنى أ

 احلادي عرش من ذي احلجة ) األول من أيام الترشيق ( . . 4

 

 صغرى حصيات 7الرمى،  •

 حصيات وسطى  7الرمي،  •

 كربى    حصيات  7الرمي،  •

 كربى(  7        وسطى    7        صغرى       7الثاِّن عرش من ذي احلجة )رمى . 5

 ت يف آخر يوم .تأخر جاز له أن يرمي كل الرميا إذا

 حصاة(. 49فائدة: املتعجل باحلج يرمي )
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 حصاة(. 70فائدة: املتأخر باحلج يرمي )

 ويف آخر الرحلة يطوف طواف الوداع،ثم يرجع إىل بالده.

 داع يف احلج من الواجبات .وطواف الو

*                  *                   * 
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 العمرة* 

 يارة.العمرة: لغة : الز

ا: زيارة بيت اهلل احلرام عىل وجه اخلصوص.  رشعا

 حكمها : واجبة يف العمر مرة متى توافرت الرشوط عىل الِّتاخي.

 دليلها : قال تعاىل : ﴿
 
وا ِتمُّ

َ
أ َحجَّ  َو

ۡ
  ٱل

َ
ُعۡمَرة

ۡ
ِ   َوٱل

 . ( 196﴾  ) البقرة : ّلِلَّ

 ( رواه البخاري وغريه.)العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهَم فضلها: قال رسول اهلل 

 وقتها : جائزة يف أي وقت.

 واجبات العمرة : * 

اإلحرام من امليقات املكاِّن اإلحرام من امليقات )امليقات املكاِّن كاحلج( ومن فاته . 1

 فعليه أن يعود إىل امليقات وَيرم أو عليه فدية )ذبح شاة(.

 اجتناب حمرمات اإلحرام )وهي كاحلج(.. 2

 : أركان العمرة* 

ويكون اإلحرام من امليقات  ،اإلحرام : وهو قصد بيت اهلل تعاىل ألداء نسك العمرة. 1

كرمة بقوله )نويت العمرة عن نفيس أو عن املكاِّن املحدد لكل جهة قبل دخول مكة امل

 أي شخص أراد العمرة عنه(

 الطواف : بالكعبة سبعة طوافات ويكون عىل طهارة.. 2

 روة ويستحب أن يكون عىل طهارة.السعي : بني الصفا وامل. 3

 احللق أو التقصري : وأقل التقصري ثالث شعرات وهو ركن عىل املعتمد.. 4

 ذكره.الِّتتيب كَم سبق . 5
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 فائدة : أعَمل العمرة :* 

 ثم فعل ما يأيت : ،الغسل )سنة( فإن عجز تيمم -1

حذاء ساتر  وعدم لبس ،َترد الرجال من الثياب املخيطة ولبس الرداء واإلزار -2

للكعبني )واجب( أما املرأة فتحرم بمالبسها مع كشف الوجه والكفني، ويصِّل ركعتني 

سنة اإلحرام يف غري أوقات الكراهة، ويستحب أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاَتة 

 سورة )الكافرون( ويف الثانية بعد الفاَتة سورة )اإلخالص(. 

امليقات املكاِّن )واجب( مع التلبية إىل أن يرى  ويكون من اإلحرام مع النية )ركن( -3

 املعتمر الكعبة )سنة(.

الطواف حول الكعبة سبعة طوافات عىل طهارة )ركن( ويبدأ من احلجر األسود،  -4

 ويستحب أن يستلم الركن اليَمِّن ويدعو عنده.

 الفاَتة دبع األوىل الركعة يف ويقرأ( سنة) صالة ركعتني خلف مقام إبراهيم  -5

 بعد الفاَتة سورة )اإلخالص(. الثانية ويف( الكافرون) سورة

 .ويستحب أن يسعى عىل طهارة  السعي بني الصفا واملروة )ركن( -6

 احللق أو التقصري عند املروة ، أو أي مكان آخر )ركن(. -7

 بعد ذلك يتحلل املعتمر من اإلحرام وتنتهي عمرته. 

ا  ،شاء ويدعو بَم ،زمزمويسن أن يرشب من ماء ) ا متعطشا ويستحب أن يرشب جائعا

حديث  (د وابن ماجهمح:)ماء زمزم ملا رشب له(( )رواه أللرشب قال رسول اهلل 

 صحيح.
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فائدة: إذا أراد أن يقوم بعمرة ثانية، لنفسه، أو لغريه، فعليه أن َيرج إىل امليقات املكاِّن 

ِرُم منه، وأقرب امل  )التنعيم(. واقيت املكانيةألهل مكة )احلل( وَُيح

فائدة : يسن رفع الصوت بالتلبية )لبيك اللهم لبيك، لبيك َل رشيك لك لبيك، إن 

 احلمد والنعمة لك وامللك َل رشيك لك( للرجل وخفضه للمرأة.

 تنبيه: مذهب الشافعية أن من الواجبات طواف الوداع للمعتمر و للحاج. 

 

 واهلل أعلم.

 تم الفراغ من كتابته:

 م 2018فرباير  1 -هـ   1439مجادى األوىل  15ملوافق يوم اخلميس  ا 

 وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل احلبيب وعلى آله وصحبه أمجعني
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 الفتح املبني يف منظومة الستني
 رابع عشر()من علماء القرن ال تأليف: مصطفى بن عثمان اجلاوي
﷽ 

 
 المقدمة

َظِم  اَلِم َأعح َمِة اإِلسح َمةٍ َعىَل نِعح  نِعح

 

ِد   ِة َبَدأحُت بَِحمح يى  اهللِ َربِّ الرَبِ

 

1.  

ا َشِفيحُعنَا َغَشى بِالَغََمَمةِ   ِم َطرى

 

  

َن َعىَل َسيِِّد األََنا  ح ُأَسلِّمح  ُأَصِّلِّ

 

2.  

ِم الِقَياَمةِ  ِب َيوح  ـِن َحقٍّ إىَِل َقِريح

 

ـ  َباِعِهمح بِِديح َحاٍب َوَأتح  َوآٍل َوَأصح

 

3.  

بَ  ِو ُرتح رِّ يِفح ُعلح َد الد  ُق ُعُقوح  ةٍ َتُفوح

 

ح َناظٌِم لَِقِصيحَدِة   ُد َفإِِّنِّ  َوَبعح

 

4.  

َ البَِداَيةِ  ِب ِحنيح  َوَتنحَفُع لِلط الى

 

 

ُظَها  ُهَل ِحفح َفاٍل لَِيسح لِيحِم َأطح  لَِتعح

 

5.  

َعةٍ  ُ َماََل ُبدى ِمنحُه بُِْسح  ُيَبنيِّ

 

َأَلٍة َفَذاَحَوى َنظحُمَها   َ َمسح  ِستِّنيح

 

6.  

َهِب النىفِ  افِِعيىةِ َعىَل امَلذح  يحِس لِلشى

 

نَنح َكَذا ُمبحطٌِل َأَتى   ٌض َكَذا الس   ُفُروح

 

7.  

ةٍ  َ َسِع َرمحح ََلُه بَِأوح ُه َموح  َتَوَلى

 

ِة األََغرح   َن يِف َمكى  لَِبعحِض امُلَجاِوِريح

 

8.  

 قواعد اإلميان

ةِ َعىَل اهللِ  يى ِزمح َأنى َربى الرَبِ  َفاجح

 

ََمٍن َثاَلٌث   ةٌ  َقَواِعُد إِيح َ  َوَعرشح

 

9.  

اِت  ٌد َقاِدٌر َباِق بِالذى  َوَحيٌّ ُمِريح

 

ٌ ُمَتَكلِّمٌ   ٌ َعاَِل  َسِميحٌع َبِصريح

 

10.  
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َخلِيحَفةِ  ِفِه لِلح  خُمَالُِف َذاُت َوصح

 

ٌد َغنِيٌّ َوَواِحٌد   ُجوح ٌم َوَموح  َقِديح

 

11.  

َرةٍ  ٌم بُِقدح َي ِعلح ى امَلَعاِِّنح َوهح  ُتَسمى

 

نَاَوَسبحُع ِصَفاٍت َواِجبَ    اٍت لَِربِّ

 

12.  

حكٌِن بِاإِلَراَدةِ  ٌد مُم  َتَعاىَل ُمِريح

 

 

 

ٌ َكاَلُمهُ   ٌع ُثمى َبرصح  َحَياٌة َوَسمح

 

13.  

ةِ  يى اُد ُكلِّ الرَبِ َ  َوَجاَز َلُه إَِيح

 

َتحِ   ِه ُمسح َداُدَها يِف َحقِّ  يحَلٌة َوَأضح

 

14.  

 ملَِا َجاَء يِفح َنصِّ الحكَِتاِب َوُسنىةٍ 

 

ََمُننَا  ٌض حُمَتىمٌ  َوإِيح ِل َفرح سح  َبالر 

 

15.  

َمٌة َكَذا بِالَفَطاَنةِ  ٌق َوِعصح  َوِصدح

 

ا بِهِ   مح َتبحلِيحُغ َما ُأِمُروح  َوَحقٌّ هَلُ

 

16.  

 قواعد اإلسالم

 أي هذه مباني اإلسالم

ٍد  َراِر النىبِي بِِرَساَلةِ بَِعهح  َوإِقح

 

ِس َشَهاَدةٍ    َقَواِعُد إٍِساَلٍم بَِخمح

 

17.  

ٍم وَ  َبةٍ َوَصوح َتطِيحِع لَِكعح  َحجٍّ امُلسح

 

َتا َزَكاتِهِ   اَلِة ُثمى إِيح  إَِقاِم الصى

 

18.  

 باب االستنجاء

َءةٍ  ِ َسوح بِيحَلنيح َدى السى ُرُج ِمنح إِحح  َوََيح

 

ِجُب   ٍث َوُيوح تِنحَجاَء ُكل  ُمَلوى  اَِلسح

 

19.  

ا لِلنىَجاَسةِ   إَِذا َطاَهَرا َأوح َقالِعا

 

 َجاِر َأوح ُكلِّ َجاِمدٍ بََِمٍء َأوح األَحح  

 

20.  

تاَِلٍل َواِجٌب بَِثاَلَثةٍ   َوََلَذا ابح

 

ا َوََل بُِمَعظىمٍ   ما ح َيُك َمطحُعوح  َوََل

 

21.  

ا ِعنحَد  ِج لُِسنىةٍ َوُكنح َحاِمدا  اخُلُروح

 

َذنح   َخاَلِء َتَعوى ٍل لِلح  َوِعنحَد ُدُخوح

 

22.  
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 باب فروض الوضوء

ا َحاَل  ٍه َذاكِرا  نِيىةٍ ـَغَساِل لَِوجح

 

ِء ِستىٌة نِيىُة َمَع الحـ  ُض الُوُضوح  ُفُروح

 

23.  

َلا بَِعاَدةٍ  َقاِن ُطوح  إىَِل ُمنحَتَهى األَذح

 

ٍه ِمنح   ٌل لَِوجح ِرهِ َوَغسح  َمنَابِِت َشعح

 

24.  

َهةٍ  ِء يِفح ُكلِّ ِوجح ِل اجُلزح َجبح بَِغسح  َوَأوح

 

ا   ضا ا بِالَوَتِد َعرح َرى ُِهَ ُخح ِن لأِلح َوِمنح ُأذح

 رضا عرضادع

25.  

 َوَعنحَفَقٍة َعَذاِر َخدٍّ َوَسبحَلةٍ 

 

ٍب َوَحاِجٍب   ٍر َكَهدح  َوَما فِيحِه ِمنح َشعح

 

26.  

َيِة َكثىةٍ َوَظاِهِر ُملحَتفٍّ   َكلِحح

 

ا  ِسلح َباطِناا ُثمى َظاِهرا َيِة َفاغح  َوحِلح

 

27.  

َرةٍ  أحِس َأوح َبعحِض َشعح ِح لَِبعحِض الرى  َوَمسح

 

ِه   ِل يَِديح َفَقيحِهََم َوَغسح  َمعح كاَِل ِمرح

 

28.  

َعةٍ  َبيحَك َمعح ُكلِّ ِسلح َليحَك َمعح َكعح  لِِرجح

 

أح   ح ََيحُرجح َعِن الرى ِسَلنح إَِذا َمدى ََل  ِس َواغح

 

29.  

ٍل لَِكفٍّ بِالثىاَلِث بُِسنىةٍ   َوَغسح

 

ِمَيٍة َلهُ   َو َتسح  َوُقلح َما ِسَوى َذا َنحح

 

30.  

 باب نواقض الوضوء

ٌم باَِل  َدٍة َوَنوح ٍض بَِقعح ِ َأرح حكنِيح   ََت

 

 َوُينحِقُض ََخحٌس َخاِرُج ِمنح َسبِيحلِهِ  

 

31.  

ِدِه  ََم َومَلحُس ِجلح َأةٍ َوإِغح َد َمرح  ِجلح

 

َرٍة   ٍن َوَسكح ٍل ِمنح ُجنُوح  َوَغيحَبُة َعقح

 

32.  

ٍج آَدِميٍّ بَِراَحةٍ   َوَمسٌّ لَِفرح

 

ي   َتها نَباا َكاَن ُمشح  إَِذا َكاَن ُكلٌّ َأجح

 

33.  

 باب فروض الغسل

َرةٍ  ٍد َوَشعح َصاُل َماٍء ُكلى ِجلح  َوإِيح

 

ٍل ِهيح َثاَلٌث    َفنِيىةٌ َفَرائُِض َغسح

 

34.  
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َمةِ   َوُكلى َمَعاطٍِف بَِظنِّ الُعُموح

 

ِق فِيحِهََم    َوَباطَِن ُأُذَنيحِه َمَع اخَلرح

 

35.  

ُل َنَجاَسٍة َعىَل ُكلِّ ُجثىةٍ   َوَغسح

 

تُ   ِ خَمح َفةٍ َويِفح َغريح َت ُقلح َا ََتح
ٍن ملِ  وح

 

36.  

َلةٍ  تِنحَشاُقُه َذلحَك َغسح َمُضُه اسح  ََتَضح

 

ئِهِ َوُقلح َما    ِسَوى َذا ُسنىٌة َكُوُضوح

 

37.  

 باب ما حيرم باحلدث األصغر واألوسط واألكرب

 
َعةٍ   َصاَلٌة َطَواٌف ُثمى ُخطحَبُة مُجح

 

َياُء ََخحَسةٌ   َداِث َأشح ُرُم بِاألَحح  َوََيح

 

38.  

ِ بِالتىَبِعيىةِ إِ  َغريح ح َيُكنح لِلح  َذا ََل

 

آٍن َكَذلَِك   ُلهُ َوَمسٌّ لُِقرح  مَحح

 

39.  

َض آَيةٍ  آٍن َوَلوح َبعح  قَِراَءُة ُقرح

 

 َوَمعح َهِذِه َثاَلَثٌة بِاجَلنَاَبةِ  

 

40.  

َظةٍ  ِجٍد ُلبحُث حَلح ُدُه يِفح َمسح  َتَرد 

 

ا  كا َكاِر َجاَءتح َترَب   ِسَوى َما َمَن األَذح

 

41.  

َلةٍ  ُؤَها َقَبلح َغسح  َكَذاَك َطاَلُق َوطح

 

ُرمح بَِحيحٍض ِصَياُمَهاَوَمعح َهِذِه    ََيح

 

42.  

َبةٍ  َأِة َوُركح ِة امَلرح َ ُُسى  بََِم َبنيح

 

ُل ِعَباَدٍة َكَذاَك ََتَت عٌ    َوُغسح

 

43.  

 باب التيمم

ةٍ  ََمِل َماٍء لِِعلى تِعح  َوَُيحِزيح َعِن اسح

 

ُد ا  ٍم ُيبِيحُح ُوُجوح َل َتَيم  ِر فِعح  لُعذح

 

44.  

ةٍ  ٍر ِذيح ُغَباٍر لِِصحى  ُتَراٍب َطُهوح

 

ِت َمعح َطَلٍب ملَِا  ِل الَوقح ِط ُدُخوح  برَِشح

 

45.  

َبةٍ  ِن بُِرتح ٍه َوالَيَديح ٌح لَِوجح  َوَمسح

 

تَِباَحةٍ    َفَرائُِضُه ِهيح نِيىٌة َِلسح

 

46.  

ِميىٌة َتَياُمُن الَيدح  ةٍ َوَتسح  بُِغرى

 

َبةٍ َوُسنى   ِفيحُف ُترح  تح ُمَواََلٌة َوََتح

 

47.  

َضةٍ  ٌض لُِكلِّ َفِريح ُدُه َفرح ِديح  َوََتح

 

هح َوَما ُيبحطُِل الُوُضو   َوُبطحاَلُنُه ِردى

 

48.  
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ِض َأوح ُكلِّ َساَعةٍ  َفرح  ُمَتاَبَعٍة لِلح

 

 ُيَصِّلِّ بِِه َما َشاَءُه ِمنح َنَوافِلِ  

 

49.  

 الصالةكتاب أحكام 

اَلمٍ  ٍغ َوإِسح ٍل َنَقاَوةٍ ُبُلوح   َوَعقح

 

َبعٍ   اَلِة بَِأرح ٍب لِلصى ُط ُوُجوح وح  رُشُ

 

50.  

َضةِ  اِض الَفِريح ِِّتَ ِم افح يِيحُز َمعح ِعلح  َفَتمح

 

ٍة ُتَعد  َثََمنَِيهح   ٌط لِِصحى وح  رُشُ

 

51.  

َرةٍ  ِ َعوح ِت َمعح ِسِّتح ِل الَوقح ُم ُدُخوح  َوِعلح

 

ا  ا ِمنح آَداِِبَ َضاِِتَ ُروح حيِيحُز َمفح  َوََت

 

52.  

بُِت  د  ُأثح ِ َوالضِّ نيح ِه َوالَكفى  ِسَوى الَوجح

 

ِمَها  ٍة ُكل  ِجسح َثى ُحرى َرُة ُأنح  َوَعوح

 

53.  

َنح َفَقدح َسََمَع امُلنَاَداةِ 
ٌل ملِ  َوَنفح

 

ِ َعَواِجزَ   بحَلٍة لَِغريح
ُه قِ  َتَوج 

 

54.  

ٍم  ٍب َأوح َمَكاِن الِعَباَدةِ بِِجسح  َوَثوح

 

ٌر ِمَن احَلَدثح كَ    َذا ِمنح َنَجاَسةٍ َوُطهح

 

55.  

 باب أركان الصالة

ا بِنِيىةٍ  َراٍم قَِرانا ُ إِحح برِيح  َفَتكح

 

ٌة َوَثََمنَِيهح   َ اَلِة َعرشح ُض الصى  ُفُروح

 

56.  

َظةٍ  َئاِن فِيحِه بَِلحح ٌع َمَع الطِّمح  ُرُكوح

 

ُة َكَذاقَِياٌم    لَِقاِدٍر َوَفاَِتَ

 

57.  

ِ َسكِيحنَ  َسهح لَِقنيح  ةٍ ُطَمأحنِيحنَِة ِجلح

 

 

 

 

 

 

 

َدَتاِن َمعح   جح ِن َوالسى ُكوح ٌد َمَع الس   َوَعوح

 

58.  

َتاُح َجنىةٍ   َصاَلٌة َعىَل النىبِيِّ ِمفح

 

دٍ   اِن َتَشه  ِِّتَ ٌ بِاقح ٌس َأِخريح  ُجُلوح

 

59.  

ىَل  لِيحَمٍة ُأوح َبةٍ بَِتسح تِيحُب ُرتح  َوَترح

 

ُل   ل  ِج ِمنح َصاَلٍة ََتَ ُد اخُلُروح  َوَقصح

 

60.  
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 م أركان الصالةفصل يف تقسي

َبِقيىةِ  َهَمنح لِلح ٍس َوافح ِِل بَِخمح  َفَقوح

 

ِِّل   اَلِة ِهيح لَِساِِّن َوفِعح ُض الصى  ُفُروح

 

61.  

 باب سنن الصالة

ِمح  ٌر َلَدُّيح  بَِسبحَعةٍ َفَبعحٌض ُمَقرى

 

ََمِن َبعحٌض َوَهيحَئةٌ    َوُسنىُتَها قِسح

 

62.  

َسةٍ  َل ِجلح َتاِر َأوى  َصاَلُة َعىَل امُلخح

 

دٍ   ُت َصاَلتَِه قَِياُم َتَشه   ُقنُوح

 

63.  

َت لُِسنىةٍ  َواٍن َتَركح ُجدح لَِسهح  ـِر َفاسح

 

ِدِه األَِخيحـ   َصاَلٌة آِلٍل يِفح َتَشه 

 

64.  

ِع  ِ نِيىةٍ َكَرفح برِيح ِه ِعنحَد َتكح  َيَديح

 

ِوَها   ُجَدنى لَِسهح ا ََل َتسح  َوَهيحئآُِتَ

 

65.  

رٍ  َ َصدح َْسِ َما َبنيح ةٍ َعىَل َأيح   َوُُسى

 

ُع َيِميحنِهِ   ٍع ُثمى َوضح ٍض َوَرفح  َوَخفح

 

66.  

َدةٍ  ِ ُعقح برِيح َد َتكح تَِتاٍح َبعح  ُدَعاُء افح

 

ِدهِ َكَذا َنَظرح فِيحَها َمَكاَن    ُسُجوح

 

67.  

 باب مبطالت الصالة

ُث َنَجاَسةٍ  ا فِيحَها ُحُدوح  َحَدثح ُمطحَلقا

 

نَاِن َمَع   اَلَة اِثح  َعرَشح َوَما ُيبحطُِل الصى

 

68.  

ح ُتَباَدرح َعيحنَُها بِاإِلَزاَلةِ   إَِذا ََل

 

ِب َأوح َبَدنح    بَِأيِّ ِصَفةح َكاَنتح َعىَل الثىوح

 

69.  

َظةٍ ُيَباِدرح  ُد َلفح َها َتَعم  ِ  لَِسِّتح

 

ح   َرتِِه َوََل َض َعوح ٍح َبعح ُف ِريح  َكَذا َكشح

 

70.  

َبةٍ  ُش َوثح  َثاَلٍث َتَواَلتح َهَكَذا ُفحح

 

ا َكَخطحَوةٍ َكَذا فِعح   فا ُ ُعرح  ُلُه الَكثرِيح

 

71.  

ُ نِيىةٍ  يرِيح َِلِه َتغح  َعِن الَبيحِت لإِلح

 

ِحَرا  ا َوانح ٌب َعاِمدا ٌل َورُشح  ُفهُ َوَأكح

 

72.  
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َرةِ  وح ُ ح َيُكنح لِلرضى نُُحُه َما ََل  َتنَحح

 

ٌخ ُبَكاٌء َأنِيحنُهُ   َقَهٌة َنفح  َوَقهح

 

73.  

 ِ ِل الرشى ا ِعنحَد َأهح َعةِ َفَتبحُطُل َقطحعا  يح

 

نِِه يِفح َصاَلتِهِ   ُتُه َعنح ِديح  َوِردى

 

74.  

َدةٍ  َو َسجح ا َكَذا َنحح دا  ِزَياَدُتُه َعمح

 

ِن َقبحَل ََتَاِمهَ َوُيبحطُِل َقطحُع   كح  الر 

 

75.  

ٍة ِعنحَد نِيىةٍ  َ برِيح  َيرُض  ِسَوى َتكح

 

ٍة َفاَل   لِيًّا َكَفاَِتَ  َفَلوح َزاَد َقوح

 

76.  

 جلباب خمالفة املرأة الر

َن اإِلَقاَمةِ  ِن ُدوح َمِة التىأحِذيح  ِسَوى ُحرح

 

َثى َعىَل ُكلِّ َحاَلةٍ   ُجِل األُنح  َوَكالرى

 

77.  

َف فِتحنَةٍ ُب  ا َخوح ُِتَ  َلكِنى َُيحَفضح َصوح

 

ُرَها ُيَثا  ُز َبلح ِذكح َنتح ََيُوح  َفإِنح َأذى

 

78.  

ِدَها َوُِس  الِقَراَءةِ   َكَذا يِفح ُسُجوح

 

ِعَهاَوُضمى لِبَ   ُضَها يِفح ُرُكوح  عحٍض َبعح

 

79.  

ةٍ   ـَمَحاِرِم َوالنَِّساِء َجاَز بِِصحى

 

َدهَ   ا َوحح َ َرِتح ِة الحـَفإِنح َجهى َ  ا َأوح بَِحرضح

 

80.  

ةٍ  َ ِر ُيْسح نٍَة َعىَل َظهح  بَِراَحِة ُيمح

 

ا  ِت َصاَلِِتَ ِفيحُق َتنحبِيحٍه بَِوقح  َوَتصح

 

81.  

اِذيح بَِش  ا َفاَل َُتَ ُِّيَ َمةٍ إىَِل َثدح  حح

 

ِ نِيىةٍ   برِيح يحَها بَِتكح ٌع لَِكفى  َوَرفح

 

82.  

بِيحِعَها ُيَقاُل  ةِ بَِِّتح َلِويى  بِاألَوح

 

ُد النَِّساِء يِفح حَمَلِّ قَِياِمَها   ُقُعوح

 

83.  

 باب صالة الجنازة

َرةٍ  َياٍء قَِياُم لُِقدح ِة َأشح َ  بَِعرشح

 

َرتح   َجنَاَزِة َحرى ُض َصاَلٍة لِلح  ُفُروح

 

84.  

ةٍ َوَأرح  ا ِهيح بُِرمى اُِتَ َ برِيح  َبُع َتكح

 

ِدِه   َضةِ َونِيىُتَها َمعح َقصح َفِريح  لِلح

 

85.  
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َدةٍ  َيٍِّت َساَلٌم بَِفرح
 ُدَعاٌء ملِ

 

اَلُة َعىَل النىبِيح   ٌة ُثمى الصى  َوَفاَِتَ

 

86.  

اَلفَِها َجَواٌز َوُسنىةٌ   قِفح خِلِ

 

ةٍ   ُط ِصحى َسٍة رَشح ُع نَِعاٍل َنجح  َوَخلح

 

87.  

 اب الزكاةكت

َكاُة  ا ملَِا فِيحِه الزى ِت نَِصابا َتَحقى  اسح

 

ُكهُ    َوَحق  َزَكاِة الِفطحِر إِنح َتمى ِملح

 

88.  

ُض التَِّجاَرةِ  ََمٌن ُعُروح  َمَواٍش َوَأثح

 

َرةٌ   ٌع َوَثمح َساُمُه ََخحٌس ُزُروح  َوَأقح

 

89.  

 فصل في اختالغ النصب في المواشي

َ َيكح  ِسنيح ةٍ لُِكلٍّ ِمَن اخَلمح  ِفيح بِِحقى

 

ا   َهاَفَأمى ٌل َوِحق  َي إِبح  امَلَواَِشح َفهح

 

90.  

ِفيحَك ِمنح ِميحٍم إىَِل َنطِّ ثِنحَيةٍ   َوَيكح

 

ا  َرٍة َتبِيحٌع َزَكاُِتَ َن َبقح  َثاَلُثوح

 

91.  

َعةٍ  بَِلنح بَِجذح َ َفاقح َبِعنيح  َفِفيح َأرح

 

ا  هُلَ اِة إِنح َتمى َحوح ا نَِصاُب الشى  َوَأمى

 

92.  

ََلِن يِفح َمِعيحِزَها وَ   بَِثنِيىةٍ َحوح

 

ِذَعتح َوإَِلى َفِفيح َسنَةح   أحِن ُأجح  ِمَن الضى

 

93.  

 فصل في الخليطين

ُط اخَللِيحَطةِ  وح َلتحُهََم رُشُ  إَِذا َشمى

 

َيا َمَعا  َلَطا ُزكِّ  َوَماََلِن إِنح َُيح

 

94.  

ٌح َمبِيحٌت بَِليحَلةٍ  َ َعى َوَمْسح  َوَمرح

 

ٌل َراٍع َمَواِضُع َحلح   ٌب ٍب َفحح َ  َوَمرشح

 

95.  

 فصل يف نصاب النقدين

َدةٍ  ا لَِفرح فا َن نِصح يح ِ  َفَتأحُخذا ِمنح ِعرشح

 

ةٍ   َ ٍع لَِعرشح ُد َزَكاتِِه بُِربح  َوَنقح

 

96.  



139 
 

ةٍ  َهمح نَِصاٌب لِِفضى  َويِفح ِمَأيَتح ِدرح

 

َن ِمثحَقاَلا   وح ُ ٍز َفِعرشح ِريح بح  نَِصاٌب إِلِ

 

97.  

 فصل يف نضاب التجارة

َعةٍ ََم بِ  َت ُثمى َزكِّ بُِْسح يح َِّتَ  اشح

 

اَرةا   مح َِتَ ِل َقوِّ  َوِعنحَد ََتَاِم احَلوح

 

98.  

 فصل يف نصاب احلبوب والرطب والعنب

َفةٍ  ِ ُكلح ِق ِمنح َغريح َها إِنح َتسح َ  َفُخذح ُعرشح

 

ُسٍق   ُس َأوح ِع َفاخَلمح رح ا نَِصاُب الزى  َوَأمى

 

99.  

ٌل  َداُدَها َسهح َبعِ َوَأمح اٍت بَِأرح   َمرى

 

َياَلا   َن ِمكح ِق ِست وح  َوَعدِّ َصَواَع الُوسح

 

100.  

َطاِل َمعح ِستِّ ِمَئةٍ   بَِألحٍف ِمَن األَرح

 

ِن َقدح َباَنتح   ُق بِامَلَواِزيح  َوَهِذيح الُوُصوح

 

101.  

َقةٍ  طاا بَِفرح ِر قِسح ٍ َوادح َف ُعرشح  َفُخذح نِصح

 

َق َهِذِه    النىَوابِِت ِمنح ُكلِفح َوإِنح ُتسح

 

102.  

حَرةٍ  ِف َزبِيحِب َوََت  َفُخذح ِمنح جُمَفى

 

ِب   ِم ِمثحُل احُلُبوح  ُرَطبح َوِعنَبح يِفح احُلكح

 

103.  

 باب من يستحق الزكاة

اَءةِ  ََم ِخاَلَل الرَبَ  بَِأَيِة إِنى

 

ا َأَحدح َثََمنِيىٍة َأَتتح    َتنَاُوهُلَ

 

104.  

ةٍ   ُمَؤلىَفٌة َغاِرمح َوَغاٍز َوَمارى

 

ٌ وَ   ٌ ِرَقاٌب َوَعاِمٌل َفِقريح كنِيح  ِمسح

 

105.  

 باب زكاة الفطر

 ةٍ قَ لح خلِِ  دٍ يح عِ  مَ وح يَ  ٍح يح حِ َص  اعٍ َص بِ 

 

 دٍ احِ وَ  لِّ كُ  نح عَ  مِ وح الصى  اةُ كَ زَ  ق  َح وَ  

 

106.  
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 كتاب الصيام

 ةٍ دى عِ  ِح يح حِ صح تَ بِ  انٍ بَ عح َش  ُل ََم كح إِ وَ 

 

 ةٌ يَ ؤح رُ  انَ َض مَ رَ  رِ هح َش  مَ وح َص  ُب جِ وح يُ وَ  

 

107.  

 اسح  اِت َد ِس فح مُ  نح عَ  هُ اكُ َس مح إِ وَ 
 ةٌ اءَ قَ تِ

 

 ةٍ لَ يح لَ  لى كُ  ةٌ يى نِ  ضٍ رح فَ  انُ كَ رح أَ وَ  

 

108.  

َ غَ  وح لَ وَ  هح ارَشَ بَ املُ ا بِ َذ كَ   ةٍ وَ هح َش  ريح

 

 اسح بِ  اُل زَ انح  ءٌ طح وَ  ٌل كح أَ وَ  اٌب رَشَ  
 انَ مح تِ

 

109.  

 ةٍ هَ جح وَ  لِّ كُ  نح مِ  ِح وح تُ فح املَ  ذِ فَ نح املَ  نَ مِ 

 

ٍ عَ  ل  ا كُ َذ كَ    َص  َف وح َج  نح لَ ُخ دح تَ  نيح
 مِ ائِ

 

110.  

َ عَ وَ   ةِ الَ عَ الفَ  لِّ كُ لِ  مٍ يح رِ ََتح  اَِل

 

 ادا اِص قَ وَ  مٍ وح َص ا لِ را اكِ ذَ  انَ ا كَ ذَ إِ  

 

111.  

 كتاب احلج والعمرة

 رَ مح عُ  مُ كح ا ُح َذ كَ  ةا الَ َص أَ  هح رى مَ بِ 
 ةٍ

 

َ ىَل عَ  جٌّ َح وَ    رٍ ادِ قَ لِ  ٌض رح فَ  اخِ  الِّتى

 

112.  

 ةح رَ فَ َس وَ  ادٍ زَ  دُ وح ُج وُ  ةٌ يى رِّ ُح وَ 

 

 هُ غُ وح لُ بُ  ٌل قح عَ  مُ اَل سح اإلِ  هُ بُ جِ وح مُ وَ  

 

113.  

ِ لسى لِ  نٌ مَ زَ  اقَ بَ   اسح  َد عح بَ  ريح
 ةٍ اعَ طَ تِ

 

 ةٍ قى َش ملَِ  هُ ُد قح فَ  ٍب وح كُ رُ  دُ وح ُج وُ  

 

114.  

 ةٍ أَ رح مَ  مُ رَ حَمح وَ  هِ قِ يح فِ رَ  دُ وح ُج وُ 

 

 ةِ افَ َس املَ بِ  ٍق ئِ ََل  ٍق يح رِ طَ  نُ مح أَ وَ  

 

115.  

 فصل في أركان الحج والعمرة

 ةٍ يى نِ ى بِ مى َس مُ  هِ جِّ َح بِ  هُ لُ وح ُخ دُ 

 

 عح مِ تَ اسح وَ  رِ ادح فَ  ةٌ تى ِس  جٍّ َح  انُ كَ رح أَ فَ  

 

116.  

 رح تَ وَ  ٌق لح َح وَ 
 ةٍ لَ مح ُج بِ  َس يح لَ فَ  ٌب يح تِ

 

 هُ يُ عح َس وَ  اٌف وَ طَ  ةح فَ رَ عَ بِ  ٌف وح قُ وُ  

 

117.  
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 ةٍ َس مح َخ بِ  اءَ فَ  َخ اَل ا بِ اُِنَ كَ رح أَ فَ 

 

 ةٍ رَ مح عُ ا لِ نا كح رُ  َف وح قُ الوُ  ِب َس ََتح اَل فَ  

 

118.  

 صل يف واجبات احلجف

 رَ مح جِلَ  يٌ مح رَ وَ  امٍ رَ حح إِ  اُت قَ يح مِ فَ 
 ةٍ

 

َ غَ  ةٌ َس ََخح  اٌت بَ اجِ وَ  هُ لَ    انٍ كَ رح أَ  ريح

 

119.  

ِ  اهُ نَ مِ وَ  عٍ مح َج بِ  ٌت يح بِ مَ   ةِ فَ يح الرشى

 

 مٍ رِ حح ملُِ  جٍّ َح  اِت مَ رى حُمَ  كُ رح تَ وَ  

 

120.  

 فصل يف سنن احلج

 اسح بِ  هح يَ بِ لح تَ وَ  ةٍ رَ مح  عُ ىَل عَ 
 ةِ امَ َد تِ

 

 هِ جِّ َح  مُ يح دِ قح تَ وَ  مح وح ُد القُ  هُ نُ نَ ُس وَ  

 

121.  

 تمام القصيدة

 مائة ثم تاريخ سنة غش َيي وفتى

 

ٌ عِ وَ  عٌ بح ا َس اُِتَ يَ بح أَ وَ    اهَ َد عح بَ  نَ وح رشح

 

122.  

َ َخ  ُح يح اتِ فَ مَ   ةٍ حى ِص  ِب الى طُ لِ  اٍت ريح

 

َ بِ املُ  َح تح ا الفَ هَ تُ يح مى َس وَ   َ أِلَ  نيح  اِنى

 

123.  

 يح تِ لى زَ لِ  ٍح ََم َس  يح تِ لى خلِِ  دٍّ َس وَ 

 

 رح دِ تَ ابح  هِ حِ اَل صح إِ ا بِ با يح ا عَ را اظِ ا نَ يَ فَ  

 

124.  

َ رَ  وٍ فح عَ ا بِ نَ لح امِ عَ  بِّ ارَ يَ وَ   ةٍ محح

 

 ةٍ يى نِ  صِ اَل خح ا إِلِ نَ قح فِّ وَ  بِّ رَ  ايَ فَ  

 

125.  

ِ احَل  ا يِفح نَ ى لَ جى رَ مُ   ةِ امَ يَ القِ  مَ وح يَ  رشح

 

 ىرَ الوَ  دِ يِّ ى َس فَ طَ صح املُ  اهِ َج بِ  

 

126.  

 ةِ ايَ َد اهلِ  رِ وح نُ  ارِ تَ خح ي املُ مِ ِش ا اهلَ ىَل عَ 

 

 ةٍ َح مَلح  لى كُ  يح دِ يِّ َس  مح لِّ َس وَ  لِّ َص وَ  

 

127.  

 ةٍ مَ عح نِ وَ  وٍ فح عَ بِ  يح دِ الِ وَ لِ  يح هلَِ إِ 

 

ا اِب َح صح األَ وَ  ا اآللِ َذ كَ   ن نَنح  طرا  ََتَ

 

128.  
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 10                               نتصاحب امل ترمجة 

 15                الشافعي اإلمام عن خمترصة ترمجة

 21                                    : التوحيد علم مبادئ

  23                                                  اإليَمن قواعد

 30                                               اإلسالم قواعد

َكانُ  اَلمِ  َأرح سح ِ  31                                               اإلح

 34                                                         :لطهارةا

تِنحَجاءُ اَلح                  37                                                     سح

 39                                            اَلستنجاء آداب

 42                                          الحُوُضوءِ  َوُفُروُض 

 45                                                 الوضوء سنن

                47                                                               ُيبحطُِلهُ 

لِ  ُفُروُض   50                                الَواِجِب  الُغسح

ُرمُ  َدِث  ََيح  54                                                  بِاحلحَ

ُرمُ  نَاَبةِ  ََيح              55                                                   بِاجلحَ

ُرمُ  يح  ََيح  57                                                 ضِ بِاحلحَ

مُ ا       58                                                              لتىَيم 

ُطهُ رُشُ    60                                                          وح

ُضهُ         62                                                                 ُفُروح

 63                                                                     ُسنَنُهُ  

       64                                                                   ُيبحطُِلهُ 

اَلةِ  كَِتاُب   65                                                      الصى

ا اَلةُ  َأمى وطُ  الصى ا َفرُشُ         65                               ُوُجوِِبَ

وطُ  تَِها رُشُ        67                                                   ِصحى

اَلةِ  ُفُروُض       70                                                   الصى

دِ  َألحَفاظُ   74                                                      التىَشه 

اَلةِ  ُفُروُض          76                                                  الصى

اَلةِ  ُسنَنُ  َعاٌض  الصى  77                           َهيحَئاٌت  وَ  َأبح

 79                                                     الحُقنُوِت  َألحَفاظُ 

 80                                       :السهو سجود أسباب

      81                                                      :يئاتاهل سنن

اَلةَ  ُيبحطُِل     84                                                     الصى

 87               :الصالة يف الرجل املرأة فيه َتالف ما

اَلةِ  ُفُروُض  نَاَزةِ  َعىَل   الصى       89                                اجلحَ

َكاةُ   92                                                                   الزى

     94                                                       املواَش زكاة 

 95                                                        :األثَمن زكاة

     96                                                       :الزروع زكاة

 

 فهرس املوضوعات
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    97                                                       : الثَمر زكاة

  79                                     :التجارة عروض زكاة

 99                                                     : الفطر زكاة

ف ملن  98                                             الزكاة ُترصح

مُ   101                                  َواِجٌب  َرَمَضانَ  َوَصوح

َكاُنهُ     510                                                                                 َأرح

 107                                           :الصيام مبطالت

   109                                       : الصيام مستحبات

 112                                             : صومه يكره ما

 

 113                                              :اإلفطار كفارة

 116                                   للفطر املبيحة األعذار

ج         118                                                               احلحَ

 119                                                 : احلج أركان

   119                                             : احلج واجبات

 123                                              : احلج حمرمات

 123                             اإلحرام يف الواجبة الدماء

 126                                   :  احلج أعَمل خالصة

 128                                                            العمرة

 131                       الفتح املبني يف منظومة الستني

 


